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АНОТАЦІЯ
Лагоди Л.С.Обґрунтування профілактики карієсу зубів у дітей, які
проживають в екологічно несприятливих умовах.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» (222.Медицина).
– Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Львів, 2019.
Дисертаційна
профілактики

робота

карієсу

зубів

присвячена
у

дітей,

які

підвищенню
проживають

ефективності
в

екологічно

несприятливих умовах. Значна поширеність та інтенсивність карієсу,
соматичної патології у дітей, які проживають у несприятливих умовах
довкілля, обумовили актуальність даного дослідження.
На основі системного аналізу, результатів клінічних, імунологічних,
біохімічних досліджень ротової рідини у дітей, які проживають на територіях з
екологічним

навантаженням,

розпрацьовано

диференційований

профілактичний комплекс, який сприяє підвищенню карієсрезистентності
емалі та зниженню ураженості каріозним процесом.
Для оцінки ураженості карієсом зубів обстежено 1231 дітей, які
проживають

на

територіях,

що

піддалися

впливу

аварії

на

ЧАЕС

(Маневицький та Любешівський райони Волинської області, обстежено 611
дітей), територіях техногенного навантаження (м.Нововолинськ – 307 дітей) та
умовно чистих територіях (м.Луцьк – 313 дітей). Результати дослідження
показали, що у дітей, які проживають на радіаційно забруднених територіях,
поширеність карієсу зубів у дітей становить, в середньому, 88,04±1,85 %; у
дітей, які проживають у регіоні, де зосереджений потужний вугільно-видобувний
комплекс, поширеність карієсу значно вища (93,16±1,44 %, р<0,05).
Виявлено,

що

серед

школярів,

які

проживають

на

територіях

техногенного забруднення, інтенсивність ураження зубів карієсом становить, у
середньому, 4,59±0,15 зуба, найвища інтенсивність карієсу (НІК) – 6,38±0,22
зуба, що дещо нижче по відношенню до дітей із радіаційно забруднених
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територій, де показники КПВ становлять, в середньому, 5,07±0,21 зуба, НІК –
7,23±0,16 зуба (р>0,05, р<0,05). Інтенсивність ураження зубів карієсом у дітей
групи порівняння склала, в середньому, 3,16±0,52 зуба, НІК – 5,28±0,24 зуба
(р<0,05).
Результати

аналізу

гігієнічного

стану

порожнини

рота

виявили

практично однакову кількість дітей з задовільним станом гігієни порожнини
рота, які проживають на радіаційно та техногенно забруднених територіях:
28,52±0,98 % та 30,97±0,83 % (р>0,05). У третини дітей (33,79±0,98%) з
радіаційно

забруднених

регіонів

гігієнічний

стан

порожнини

рота

незадовільний, це суттєво вище, ніж у дітей, які проживають на умовно чистих
територіях (14,10±1,19 % відповідно, p<0,01). Також слід відмітити, що
найбільшу кількість дітей з доброю гігієною порожнини рота виявлено серед
школярів умовно чистих територій (44,97±1,27 %, р<0,01).
Детальний

аналіз

результатів

анонімного

анкетування

за

системоюEGOHID-2005 показав, що школярі по різному оцінюють стан своїх
зубів. Виявлено, що більшість (51 % 12-річних та 60,75 % 15-річних) школярів,
що проживають на радіаційно забруднених територіях, оцінюють стан
порожнини рота як "задовільний". Натомість, 59,26 % 15-річних дітей, які
мешкають на умовно чистих територіях, оцінюють стан зубів як "хороший".
Виявлено також, що зубний біль найчастіше відчували школярі радіаційно
забруднених регіонів. Більшість дітей, які проживають в екологічно
несприятливих умовах, не дотримуються правил гігієни порожнини рота,
чистять зуби один раз на день або не чистять взагалі.
Результати

оцінювання

стоматологічного

рівня

здоров’я

(СРЗ)

обстежених дітей свідчать, що на радіаційно забруднених територіях СРЗ
дітей, в середньому, є нижчим (56,11±4,92 %) у порівнянні здітьмимешканцями техногенно забрудненого регіону (66,99±4,63 %). У дітей, які
проживають на умовно чистих територіях, показники СРЗ є найбільш
високими серед усіх обстежених (76,19±4,16%, р<0,01).
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При аналізі параметрів і гармонійності фізичного розвитку виявлено, що
середній зріст дівчат, які проживають на радіаційно забруднених територіях, є
найменшим (135,31±0,58 см), найвищими є дівчата, які проживають в умовно
чистих регіонах (143,69±1,07 см).

Середні показники маси тіла так само

виявились найбільш високими у дівчат з умовно чистих територій, найбільш
низькими у дівчат з радіаційно забрудненого регіону. Стосовно хлопців
визначено, що середній зрісті маса тілау мешканців радіаційно забруднених
територій є значно нижчими у порівнянні з хлопцями-мешканцями умовно
чистих територій.
Проведеним кореляційним аналізом доведено, що при збільшенні
показників СРЗ дітей спостерігається збільшення кількості високих хлопців та
дівчат. Найбільш чітко ця залежність проявляється в умовно чистому регіоні,
де між вказаними параметрами встановлено достовірні (р<0,05) сильні прямі
кореляційні зв’язки (r=+0,76 для хлопців та r=+0,73 для дівчат). Аналогічна
закономірність спостерігається і відносно маси тіла хлопців (r=+0,81; р<0,05)
та дівчат (r=0,74; р<0,05).
При аналізі соматичної патології виявлено, що серед дітей, які
проживають у радіаційно забруднених регіонах, частіше зустрічаються
хвороби органів травлення, ендокринної системи,

крові та кровотворних

органів та кістково-м'язової системи, у дітей з регіону техногенно забруднення
– хвороби органів дихання та органів травлення. Встановлено наявність
прямого кореляційного зв’язку між інтенсивністю карієсу та поширеністю
захворювань органів травлення (r=+0,79; p<0,05), прямого достовірного
кореляційного

зв’язку

середньої

сили

між

інтенсивністю

карієсу та

поширеністю захворювань ендокринної системи (r=+0,65), органів дихання
(r=+0,48) і захворюваннями крові та кровотворних органів (r=+0,47; p<0,05).
За результатами дослідження імунологічних властивостей ротової рідини
виявлено, що найбільш низький вміст IL-6,IL-8 та IL-10 був у ротовій рідині
дітей, які проживають на умовно чистій території (6,25±0,11 пг/мл, 5,45±0,16
пг/мл та 8,78±0,21 пг/мл відповідно). Натомість, у дітей, які проживають у
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радіаційно забрудненому регіоні, рівень IL-6, IL-8 та IL-10 в ротовій рідині
виявився найвищим (7,80±0,20 пг/мл, 6,53±0,15пг/мл та 10,58±0,20 пг/мл
відповідно, р<0,05). Встановлено, що в усіх обстежених дітей з високим рівнем
інтенсивності карієсу вміст інтерлейкінів IL-6, IL-8 та IL-10 у ротовій рідині
вищий, ніж у дітей з КПВ<3 зубів.
Результати дослідження вмісту імуноглобулінів sІg А та Іg G у ротовій
рідині показали, що у дітей, які проживають на умовно чистій території, вміст
sІg А вищий (0,25±0,01 г/л), а Іg G – нижчий (0,14±0,01 г/л) у порівнянні з
дітьми, які проживають в регіоні техногенного навантаження (0,18±0,02 г/л
(р<0,05) і 0,15±0,01 г/л (р>0,05) відповідно) та радіаційного забруднення
(0,16±0,01 г/л і 0,19±0,01 г/л відповідно, р<0,05). При цьому у дітей з високою
інтенсивністю карієсу зубів вміст sІg А нижчий, ніж у дітей з КПВ<3 зубів,
рівень ІgG навпаки, підвищується.
На підставі біохімічних досліджень ротової рідини дітей, які проживають
в умовах забрудненого довкілля, встановлено дещо нижчий вміст загального
кальцію (0,73±0,05 ммоль/л у дітей-мешканців радіаційно забруднених
територій та 0,93±0,07 ммоль/л у дітей з регіону техногенного навантаження),
магнію (0,29 ±0,06 ммоль/л та 0,43±0,04 ммоль/л), заліза (6,92±0,07 ммоль/л та
7,19±0,08 ммоль/л), вищий вміст неорганічного фосфору (3,16±0,35ммоль/л і
2,51±0,29 ммоль/л) та значне зниження активності лужної фосфатази
(20,30±5,61 Од/л та 12,00±1,51 Од/л) по відношенню до дітей з групи
порівняння.
Отримані результати клінічних та лабораторних досліджень слугували
основою обґрунтування розпрацювання диференційованих профілактичних
заходів для дітей, які проживають в різних екологічно несприятливих умовах.
З метою оцінки ефективності профілактичного комплексу під нашим
спостереженням знаходилось 181 дитина віком 12 років, профілактику у яких
проводили в залежності від інтенсивності карієсу зубів. Основну групу склали
діти, які отримували розпрацьований нами профілактичний комплекс, а групу
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порівняння

–

діти,

які

отримували

профілактичні

заходи

згідно

з

регіональними протоколами.
Розпрацьований профілактичний комплекс включав заходи екзогенної та
ендогенної профілактики карієсу. У регіоні техногенного навантаження
екзогенні заходи передбачали:санацію порожнини рота,професійну гігієну
порожнини рота з наступним покриттям зубів фторвмісними лаками («Bifluorid
12», «Фторплен»), герметизацію фісур («FissuritF», «HelioSealF»), глибоке
фторування

(емаль-герметизувальнийліквід,

«Глуфторед»),

полоскання

кальційвмісними засобами («VITIS ANTICARIES»). Ендогенну профілактику
здійснювали

за

допомогою

дезінтоксикаційної

терапіі

(сорбент

«Ентеросгель»), застосування вітамінно-мінерального комплексу («Алфавіт»).
У регіоні забруднення радіонуклідами екзогенні заходи профілактики
додатково включали аплікації кальційвмісними засобами («БелагельСа/Р») та
застосування

ремінералізувального

гелю

(«ToothMousse»),

ендогенну

профілактику доповнювали корекцією харчування.
Розпрацьований

комплекс

профілактичних

заходів

для

дітей

з

інтенсивністю карієсу КПВ<3 зубів проводили двічі на рік, дітям з
інтенсивністю карієсу КПВ≥3-5 зубів – 4 рази на рік. Ендогенну профілактику
призначали тільки для дітей з високою інтенсивністю карієсу зубів.
Аналіз отриманих результатів показав, що через два роки спостереження
приріст інтенсивності карієсу у дітей з територій, забруднених радіонуклідами,
був дещо нижчим порівняно з дітьми, які мешкають у регіоні забруднення
викидами вугільного комбінату (0,53±0,12 та 0,57±0,11 зуба відповідно,
р>0,05). Редукція приросту інтенсивності карієсу становила 37,36 % у дітей з
регіону техногенного навантаження та 41,74 % у дітей, які проживають у
районі

радіаційного

забруднення.

Нижчий

приріст

інтенсивності,

в

середньому, встановлено в групі дітей з КПВ≥3-5 зубів (0,54±0,04 зуба).
Редукція приросту інтенсивності карієсу у них складала 40,65 %. У дітей з
інтенсивністю карієсу КПВ<3 зубів приріст інтенсивності був дещо вищим
(0,56±0,08 зуба, р>0,05), редукція приросту інтенсивності карієсу – 38,46 %.
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Про ефективність розпрацьованого комплексу профілактичних заходів
може свідчити також покращення гігієни порожнини рота у обстежених дітей.
Отже, за два роки спостереженняу дітей з регіону забруднення радіонуклідами
значення

індексу

Федорова-Володкіної

змінювалось

найбільш

суттєво

порівняно з початковим, хоча було вищим (1,56±0,08 бала), ніж у дітей, які
проживають на територіях техногенного навантаження (1,51±0,17 бала, р>0,5).
Таким чином, у дітей, яким проводили розпрацьовані профілактичні заходи,
рівень гігієни порожнини рота за два роки змінювався з незадовільного на
добрий.У дітей групи порівняння рівень гігієни порожнини рота у цих дітей за
два роки спостережень змінювався з незадовільного на задовільний.
Дослідження

карієсрезистентності

емалі

впродовж

застосування

профілактичного комплексу показало значне її покращення у дітей основної
групи. Якщо на початку спостереження показник ТЕР-тесту у них становив, в
середньому, 8,12±0,25 бала, що в 1,4 рази вище від результатів, отриманих у
дітей групи порівняння (5,86±0,34 бала, р<0,05), то через два роки після
початку використання профілактичних заходів його значення знижувалось до
5,14±0,11 бала (р<0,05) і було всього на 17,35 % вищим, ніж у дітей групи
порівняння. У дітей, які мешкають на територіях, забруднених радіонуклідами,
карієсрезистентність емалі на початку спостереження була в 1,2 рази нижчою,
ніж у дітей з районів техногенного навантаження (8,93±0,32 та 7,31±0,16 бала,
р<0,05), через два роки спостереження її рівень покращувався в обох
досліджуваних групах дітей, причому більш суттєве зниження показника ТЕРтесту відбувалось у дітей-мешканців радіаційно забруднених територій
(5,45±0,52 та 4,84±0,22 бала відповідно, р>0,05).
Ефективність
підтверджується

застосованого
також

нами

результатами

профілактичного

дослідження

комплексу

мінералізувального

потенціалу ротової рідини (МПРР) обстежених дітей у різні терміни
спостереження. Встановлено, що у дітей, яким проводили комплекс
профілактичних заходів, МПРР зростав більш помітно, у той час, як у дітей,
профілактичні заходи яким проводились по протоколу, його значення
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змінювалось мало впродовж усього терміну спостереження. Отже, через два
роки спостереження виявлено значне покращення МПРР у дітей основної
групи порівняно з початковими даними (3,06±0,15 проти 2,09±0,12 бала
відповідно, р<0,05). У дітей групи порівняння зміни мінералізувального
потенціалу відбувались менш значимо (з 2,66±0,29 до 2,68±0,15 бала
відповідно,

р>0,05),

більше

того,

спостерігалось

деяке

зниження

мінералізувального потенціалу у цій групі дітей порівняно з результатами,
отриманими на 12-й місяць спостереження (р>0,05). Таким чином, у дітей
основної групи спостерігали високий МПРР, у дітей групи порівняння він
залишався на задовільному рівні. Через 24 місяці спостереження в групі дітей з
КПВ<3 зубів значення МПРР підвищувалось практично в півтора рази від
початку застосування профілактичних заходів (3,12±0,13 та 2,11±0,07 бала
відповідно, р<0,05). Серед дітей з значенням індексу КПВ≥3-5 зубів у
порівнянні з початковими даними МПРР підвищувався в 1,4 рази (2,99±0,11 та
2,07±0,06 бала відповідно, р<0,05). Найбільш високе значення МПРР через два
роки спостереження виявлено у дітей, які проживають на територіях,
забруднених радіонуклідами, при КПВ<3 зубів (3,18±0,09 бала).
Таким чином, результати спостереження за дітьми, які проживають в
умовах забруднення навколишнього середовища, протягом двох років свідчать,
що впроваджені заходи профілактики карієсу є достатньо ефективні з
урахуванням регіону проживання та інтенсивності карієсу зубів. Результати
ефективності

впровадженого

профілактичного

комплексу

підтверджені

зменшенням приросту інтенсивності карієсу, значною редукцією приросту
інтенсивності

карієсу,

покращенням

гігієни

порожнини

рота,

карієсрезистентності емалі та мінералізувального потенціалу ротової рідини.
Ключові слова: екологія, радіація, карієс зубів, діти, ротова рідина,
профілактика.

9

ANNOTATION
Lahoda L. S. The Rationalefor the Dental СariesPrevention among Children
Living in Environmentally Unfavorable Conditions. – Manuscript.
Thesis for the scientific degree of Candidate of Medical Sciences (PhD) on
specialty 14.01.22 «Dentistry» (222. Medicine) – Danylo Halytsky Lviv National
Medical University, Health Ministry of Ukraine, Lviv, 2019.
The current research is directed towards the enhancingthe efficiency of the
dental caries prevention among the children living in environmentally unfavorable
conditions. The significant prevalence and the intensity of dental caries and of the
somatic pathology among children living in adverse environmental conditions
provided the relevance of this study.
On the basis of the system analysis, the results of clinical, immunological,
biochemical studies of the oral fluid of the children living in theareas with ecological
stress, the differentialprophylactic complex has been developed, which contributes to
the increasing of the dental caries resistance of enamel and to the reduction ofthe
carious lesions.
Toassess the incidence of dental caries,1231 children were examined in the
areas affected by theChornobyl catastrophe (611 children were examined in
Manevytsky and Lyubeshivsky districts of the Volyn region,), in the technogenically
polluted territories (307 childrenwere examined in Novovolynsk) and in relatively
clean territories (313 childrenwere examinedin Lutsk). The results of the study
showed that among the children living in the radiation-pollutedareas the prevalence
of dental cariesis, on average, 88,04±1,85 %. Among the children living in the
region, where a powerful coal-mining complex is concentrated, the prevalence of
dental caries is significantly higher (93,16±1,44 %, p<0.05).
The research highlights that among pupils living in the technogenically
pollutedterritories the intensity of dental caries lesions is, on average, 4,59±0,15 per
tooth. The highest caries intensity (HCI) is 6,38±0,22per tooth, which is slightly
lower,comparing withthe children from the radiation-polluted areas, where the
DMFT (decayed, missing and filled teeth) index is, on average, 5,07±0,21 per tooth,
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HCI – 7,23±0,16 per tooth (p>0,05, p<0,05). The intensity of the dental
cariesextension amongthe children of the comparison group is, on average,
3,16±0,52 per tooth, HCI – 5,28±0,24 per tooth (p<0,05).
The results of the oral healthanalysisrevealed almost the same number of
children withthe satisfactory state of oral health among both, who live in radiation
and technogenically contaminated areas: 28,52±0,98 % and 30,97±0,83 %
(p>0,05).The state of oral healthof one third of the children (33,79±0,98 %) from the
radiation-polluted regions is unsatisfactory, which is significantly higher than
amongthe children living in the relatively clean territories (14,10±1,19 %,
respectively, p<0,01). The data obtained proved that the highest number of children
with good state of oral healthis among pupils fromthe relatively clean territories
(44,97±1,27 %, p<0,01).
The detailed survey of the anonymous questionnaire results according to the
EGOHID-2005system showed that pupils evaluate their state oforal health in
different ways. It was found that the majority (51 % of 12-year-olds and 60,75 % of
15-year-olds) of pupils living in the radiation-polluted areas rate state of theiroral
health as «satisfactory». However, 59,26 % of 15-year-olds living in the relatively
clean areas estimatestate of theiroral health as “good”. Pupils fromthe radiationpolluted regions appeared to have toothache most often. Most children living in the
environmentally unfavorable conditions do not follow the rules of the oral cavity
hygiene and clean their teeth once a day or do not clean themat all.
The results of the evaluation of the dental health level (DHL) of the examined
children testified that the childrenfrom the radiation-polluted territories have,on
average, lower DHL (56,11±4,92 %), comparing with the children from the
technogenically

polluted

region

(66,99±4,63 %).

Children

living

in

the

relativelyclean territories show the highest DHL indices among all surveyed
(76,19±4,16 %, p<0,01).
The survey of the healthy growth parametersdemonstratedthat the average
height of the girls living in the radiation-polluted areas is the shortest (135,31±0,58
cm). The highest are the girls living in the relatively clean regions (143,69±1,07 cm).
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The average body mass indices appeared to be the highest amongthe girls from the
relatively clean territories, the lowest –among the girls from the radiationcontaminated region. The study of the boys’ healthy growth parameterselicited that
the average height and body weight of the inhabitants of the radiation-polluted areas
is much lower, comparing with the boys-inhabitants of the relatively clean territories.
The correlation analysis proved that when children's DHL indices increase,
there is a rise in the number of high boys and girls. This dependence becomes the
most vivid in the relatively clean region, where the exact (p<0,05), strong, direct
correlation (r =+0,76 for boys and r=+0,73 for girls) between these parameters is
established.A similar pattern is observed with respect to the body weight of the boys
(r =+0,81; p<0,05) and girls (r=0,74; p<0,05).
Thestudy of the somatic pathology revealed that the children living in the
radiation-polluted regions more often have diseases of the digestive system, of the
endocrine system, of blood, the blood-forming organs and of the bone and muscular
system. The children from the region oftechnogenic pollution have diseases of the
respiratory and digestionorgans. The thesis establishedthe direct correlation between
the dental caries intensity and the prevalence of the digestive organs
diseases(r=+0,79; p<0,05), the direct exact correlation of average strength between
the dental caries intensity and the prevalence of the endocrine system diseases
(r=+0,65), of the respiratory organs illnesses (r=+0,48) and of the diseases of blood
and blood-forming organs (r=+0,47; p<0,05).
The results of the research of the immunological properties of the oral liquid
showed that the lowest content of IL-6, IL-8 and IL-10 was in the oral liquid of the
children living in therelatively cleanterritories (6,25±0,11 pg/ml, 5,45±0,16 pg/ml
and 8,78±0,21 pg/ml, respectively). However, the children living in the radiationpolluted region have the highestlevel of IL-6, IL-8 and IL-10 in the oral liquid
(7,80±0,20 pg/ml, 6,53±0,15 pg/ml and 10,58±0,20 pg/ml, respectively, р<0,05).
The current survey verified that all examined children with high dental caries
intensity have higherlevel of IL-6, IL-8 and IL-10 interleukins in the oral liquid than
the children having DMFT<3 teeth.
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The results of the study of the immunoglobulins sІg А and Ig G content in the
oral liquid suggested that the children living in the relatively clean areas have a
higher sІg А content (0,25±0,01 g/l) and a lower Ig G content(0,14±0,01 g/l),
comparing with the children living in thetechnogenically polluted region (0,18±0,02
g/l (p<0,05) and 0,15±0,01 g/l (p>0,05), respectively) and in the territory of
radiationcontamination (0,16±0,01 g/l and 0,19±0,01 g/l, respectively, p<0,05).
Meanwhile, children with a high dental caries intensity have lower sІg А contentthan
the children having DMFT<3 teeth.The Ig G level,on the contrary,increases.
The biochemical analysis of the oral fluid of the children living in the
contaminated environments identifieda bit lower total calcium level (the children
living in the radiation-polluted areas have 0,73±0,05 mmol/L and the children from
the technogenically polluted region have 0,93±0,07 mmol/L), a lower magnesium
level (0,29±0,06 mmol/L and 0,43±0,04 mmol/L, respectively), a lower iron level
(6,92±0,07 mmol/L and 7,19±0,08 mmol/L, respectively), a higher level of inorganic
phosphorus (3,16±0,35 mmol/L and 2,51±0,29 mmol/L) and a significant decrease
of the alkaline phosphatase activity (20,30±5,61 u/l and 12,00±1,51 u/l), comparing
with the children from the other group.
The obtained results of the clinical and laboratory research served the basis for
the verification of the differential preventive measures development for children
living in various environmentally unfavorable conditions. In order to assess the
effectiveness of the prophylactic complex 181 children aged 12 years were under the
monitoring. The prophylactic measureswere appliedaccording to the intensity of
dental caries. The control group was made up of the children, who were suggested
the prophylactic complex developed in this research. The comparison group
consistedof the children, who were suggested the preventive measures in accordance
with regional protocols.
The developed preventive complex included measures of exogenous and
endogenous prevention of dental caries. In the technogenically polluted region
exogenous measures includedoral cavity sanation, professional oral hygiene
complete withfluoridelacquering («Bifluorid 12», «Ftorplen»), fissure sealing
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(«FissuritF», «HelioSealF»), deep fluoridation (enamel-sealing liquid, «Gluftored»),
rinsing with calcium-containing substances («VITIS ANTICARIES»). The
endogenous prophylaxis was carried out using detoxification therapy (the sorbent
«Enterosgel») and the vitamin-mineral complex («Alphabet»). In the area of the
radionuclide contamination the exogenous preventive measuresadditionally included
the calcium-based applications («Belagel Ca/P») and the use of theremineralization
gel («ToothMousse»). The endogenous prophylaxis was supplemented by
nutritionadjustment.
The designed complex of preventive measures wasapplied twice a yearfor the
children with dental caries intensity DMFT<3 teeth, for the children with dental
caries intensity DMFT≥3-5 teeth – 4 times a year. The endogenous prophylaxis was
prescribed only for the children with high dental caries intensity.
The analysis of the results showed that after two years of observation the
increase in the dental caries intensity among the children from the areas
contaminated with radionuclides was slightly lower, compared to the children living
in the region contaminated by the coal mining complexemissions (0,53±0,12 and
0,57±0,11 per tooth, respectively, p>0,05). The reduction in the dental caries
intensity was 37,36 % for children from thetechnogenically polluted region and
41,74 % for the children living in the area of radiation pollution. The lower intensity
increase, on average, was observed in the group of children with DMFT≥3-5 teeth
(0,54±0,04 per tooth). The reduction of theirdental caries intensity was 40,65 %. The
children with dental caries intensity DMFT<3 teethhad a slightly higher intensity
increase (0,56 ± 0,08 per tooth, p>0,05). The reduction of the dental caries intensity
increase was 38,46 %.
The effectiveness of the developed preventive measures complex is proved by
the oral healthimprovement of the children under the monitoring. Thus, in the space
of two years of observation of the children from the region contaminated by
radionuclides the value of the Fedorov-Volodkina index changed the most
significantly, compared with the initial one, although it was higher (1,56±0,08
points) than that of the children living in the territories of technogenic loading
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(1,51±0,17 points, p>0,05). Therefore, the state of oral healthof the children, who
were

suggested

thedeveloped

prophylactic

measures,has

changed

from

unsatisfactory to good in two years. The oral healthstateof the children from the
comparison grouphas changed from unsatisfactory to satisfactory in two years of
observation.
The research of the dental caries resistance of enamel during the use of the
prophylactic complex showed a significant improvement among the children of the
control group. If at the beginning of the survey their TER-test index was, onaverage,
8,12±0,25 points, which is 1.4 times higher than the results of the children in the
comparison group (5,86±0,34 points, p<0.05), in two years after the start of the use
of preventive measures its value has decreased to 5,14±0,11 points (p<0,05) and was
only 17,35 % higher than that of the children from the comparison group. The
children, who live in the territories contaminated with radionuclides, at the beginning
of the observation had 1.2 times lowerdental caries resistance of the enamel than the
children from the technogenically pollutedareas (8,93±0,32 and 7,31±0,16 points,
p<0,05). In two years of observationthe level of dental caries resistancehas improved
in both groups of children, with a more significant decrease of the TER-test
indexamongthe children living in radiation-contaminated areas (5,45±0,52 and
4,84±0,22 points, respectively, p>0,05).
The effectiveness of the prophylactic complex used in the suggested research
is also validated by the studyresults of the mineralization potential of the oral liquid
(MPOL) of the children under the monitoring at different observation periods. It has
been established that among the children, who were suggested a complex of
preventive measures, MPOL increased more markedly, while among the children,
forwhom preventive measures were carried out according to the protocol, its value
changed little during the entire period of the observation.Thus, after two years of
observation a significant improvement in MPOL ofthe children from the control
group was found, compared to the initial data (3,06±0,15 compared to 2,09±0,12
points, respectively, p<0,05). In the comparison groupthe mineralization potential
changes were less significant (from 2,66±0,29 to 2,68±0,15 points, respectively,
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p>0,05). Moreover, there was a slight decrease in the mineralization potential in this
group of children, comparing with the results obtained on the 12th month of the
observation (p>0,05).Hence, the children of the control group hadhigh MPOL, and in
the comparison group MPOL remained at a satisfactory level. After 24 months of the
monitoring in the group of children with DMFT<3 teeth, a MPOL index increased
almost one and a half timesfrom the beginning of the prophylactic measures
application (3,12±0,13 and 2,11±0,07 points, respectively, p<0,05). Among the
children with an index of DMFT≥3-5 teeth, in comparison with the initial data,
MPOL increased by 1.4 times (2,99±0,11 and 2,07±0,06 points, respectively,
p<0,05). The highest value of MPOLduring two years of monitoring was observed
amongthe children living in the areas contaminated with radionuclides, with
DMFT<3 teeth (3,18±0,09 points).
The outcome of the monitoringthe children living in the environmentally
polluted territories, which has been held for two years, showed that the implemented
dental caries prevention measures are sufficiently effective, taking into account the
region of residence and the intensity of dental caries. The results of the effectiveness
of the implemented prophylactic complex arevalidated by the significant reduction in
the growth of the dental caries intensity, by the improvement of the oral health, by
the intensificationof the dental caries resistance of enamel and by the increaseof
mineralization potential of the oral fluid.
Key words: ecology, radiation, dental caries, children, oral liquid, prevention.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БСК

– Біохімічне споживання кисню

ГДК

– Гранично допустима концентрація

ДУ

– Державна установа

КПВ

– Інтенсивність карієсу

МПР

– Мінералізувальний потенціал ротової рідини

НІК

– Найвища інтенсивність карієсу

ОДА

– Обласна Державна Адміністрація

РСД

– Рівень стоматологічної допомоги

РСЗ

– Стоматологічний рівень здоров'я

СДОР

– Сильнодіючі отруйні речовини

ТзОВ

– Товариство з обмеженою відповідальністю

ТПВ

– Тверді побутові відходи

ФР

– Фізичний розвиток

ХСК

– Хімічне споживання кисню

ЧАЕС

– Чорнобильська атомна електростанція
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ВСТУП

Обґрунтування

вибору

теми

дослідження.

Численні

наукові

дослідження свідчать про високий рівень поширеності карієсу постійних зубів
у дітей, яка в різних регіонах України складає від 65,8 % до 97,7 % при
інтенсивності 2,3 зуба до 7,1 зуба [227, 126, 261, 19, 92, 203]. Простежена чітка
тенденція до зростання не лише поширеності карієсу, а й захворювань
пародонта у дітей різного віку. Особливо вразливою віковою групою є діти 12
років у зв’язку з морфологічною перебудовою організму, адаптацією
фізіологічних систем до навколишнього середовища, психологічним розвитком
дитини [72].
Як

свідчать

результати

досліджень,

через

погіршення

стану

навколишнього середовища та впливу соціально-економічних чинників значно
знижується резистентність дитячого організму, в результаті чого зберігається
високий ризик розвитку соматичних захворювань [6, 28, 112, 43, 9]. Виявлено,
що в дітей, які проживають в екологічно несприятливих умовах, частіше
трапляються

хвороби

шлунково-кишкового

тракту,

органів

дихання,

ендокринної системи, кровотворних органів та алергічні прояви [191, 161, 204,
151, 162]. В умовах несприятливого довкілля та на тлі соматичної патології
формується ризик виникнення стоматологічних захворювань. Згідно даних
Каськової Л. Ф. та співавторів [111], Назарян Р. С. [168], Годованець О. І. [57]
у дітей з соматичною патологією поширеність карієсу становить 83,71 %96,7 % при інтенсивності ураження від 4,5 до 6,1 зуба.
Епідеміологічні дослідження, проведені в різних регіонах України,
свідчать

про

значний

вплив

екологічних

особливостей

регіону

на

стоматологічну захворюваність. Зокрема, згідно з дослідженнями [184, 114,
195, 149, 19], у дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях
поширеність та інтенсивність карієсу висока та становить від 80,61 % до
95,6 % при інтенсивності ураження від 2,9 до 7,4 зуба. Суттєве зростання
поширеності карієсу зубів спостерігається на територіях підвищеного
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радіаційного фону після аварії на ЧАЕС або при поєднаній дії радіаційного та
антропогенного впливу. Дослідження, проведені Немирович Ю. П. [171],
Петрунів В. Б. [195], свідчать про високу розповсюдженість карієсу зубів у
дітей (92,3–96,02±1,59 %), які постійно проживають на радіаційно забруднених
територіях. Окрім того, доведено, що на тлі забрудненого довкілля формується
карієсприйнятлива емаль, що і спричиняє розвиток карієсу зубів [20, 246, 183].
Отже, результати оцінки стану здоров'я дітей, в тому числі і стоматологічного,
свідчать про необхідність удосконалення карієс профілактичних заходів.
Територія Волинської області також зазнала впливу ЧАЕС. Переважна
більшість ґрунтів цієї місцевості має щільність забруднення радіонуклідами
Cs137 0,1-1 Кі/км2. Через те, що ґрунти вказаних територій дерново-підзолисті,
радіоцезій легко переходить з ґрунту в рослини, звідки проникає в харчові
продукти [60]. Окрім того, на території м. Нововолинськ розміщена чимала
кількість шахт, які є значними забруднювачами довкілля [241]. Таким чином,
екологічна ситуація на території Волинської області нерівномірна в різних
регіонах. Це зумовлено різним характером забруднення та біогеохімічними
особливостями територій. Окрім того, за даними ДУ «Волинський обласний
лабораторний центр» дані території характеризуються зниженим вмістом
фтору в питній воді (0,28 мг/л). Природні кліматичні умови, стан
навколишнього середовища, дефіцит фтору в питній воді створюють певні
передумови для погіршення соматичного та стоматологічного здоров’я дітей у
вказаних регіонах проживання.
Тому

подальше

дослідження

впливу

чинників

навколишнього

середовища на регіональному рівні, оцінка стану функціональних систем
дитячого організму, визначення рівня ураженості зубів каріозним процесом,
дослідження біохімічних та імунологічних властивостей ротової рідини у
дітей, які проживають у різних екологічних регіонах, є актуальною проблемою
дитячої

стоматології,

вирішення

якої

сприятиме

розробці

комплексу

профілактичних заходів, спрямованих на покращення рівня стоматологічного
здоров’я.
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Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення
ефективності профілактики карієсу зубів у дітей, які проживають в екологічно
несприятливих умовах, на підставі системного аналізу клінічних, біохімічних,
імунологічних досліджень.
Для досягнення мети дослідження було поставлено наступні завдання:
1.

Оцінити поширеність, інтенсивність карієсу зубів та стоматологічне

здоров’я дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях.
2.

Проаналізувати зв’язок між фізичним розвитком, соматичним

здоров’ям та ураженістю карієсом зубів у дітей, які проживають в різних
екологічних умовах.
3.

Дослідити біохімічні властивості ротової рідини у дітей, які

проживають в умовах забрудненого довкілля.
4.

Оцінити імунологічні властивості ротової рідини у дітей з різним

рівнем інтенсивності карієсу, які проживають на екологічно забруднених
територіях.
5.

За результатами клінічно-лабораторних досліджень розпрацювати

та оцінити ефективність комплексу профілактичних заходів для дітей, які
проживають в різних умовах довкілля.
Об’єкт дослідження – карієс зубів у дітей, які проживають в різних
екологічних умовах.
Предмет дослідження – тверді тканини зубів, ротова рідина дітей віком
12, 15 років, які проживають у різних за екологічною ситуацією населених
пунктах.
Методи дослідження: епідеміологічні – для вивчення поширеності та
інтенсивності карієсу зубів; клінічні – для обстеження дітей із використанням
індексної оцінки стану твердих тканин зубів, гігієнічного стану порожнини
рота; соціологічні – для оцінки рівня гігієнічних знань дітей віком 12 та 15
років; антропометричні – для визначення фізичного розвитку дітей; біохімічні
–

для

оцінки

обстежених дітей;

вмісту

мінеральних

імунологічні

–

для

компонентів
оцінки

у

ротовій

рідині

компенсаторно-захисних
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механізмів ротової порожнини; статистичні – для оцінки вірогідності
отриманих результатів.
Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані
поширеності та інтенсивності карієсу постійних зубів у дітей, які проживають
в різних екологічних умовах Волинської області. Визначено, що поширеність
карієсу зубів у дітей, що проживають на території техногенного навантаження,
складає 93,16±1,44 % при інтенсивності КПВ=4,59±0,15 зуба, на радіаційно
забруднених територіях – відповідно 88,03±1,85 % і КПВ=5,06±0,21 зуба, що
значно вище порівняно із дітьми «умовно чистої» території (80,19±2,25 %,
КПВ=3,16±0,52 (р< 0,05)). Виявлено, що в дітей, які проживають в умовах
забрудненого довкілля, частіше трапляються відхилення фізичного розвитку.
Достовірно нижчі показники зросту у дівчат і хлопців, які проживають у
несприятливих екологічних умовах (r =+ 0,79) та (r=+0,83)) (р<0,05).
Науково доведено зв'язок соматичних захворювань та карієсу зубів у
дітей, які проживають у різних умовах навколишнього середовища.
Встановлено наявність прямого кореляційного зв’язку між інтенсивністю
карієсу зубів та хворобами органів травлення (r=+0,79; p<0,05), ендокринної
системи (r=+0,65), органів дихання (r=+0,48) і захворюваннями крові та
кровотворних органів (r=+0,47; p<0,05).
Уперше встановлено, що у дітей які проживають на радіаційно та
техногенно забруднених територіях спостерігається підвищений рівень в
ротовій рідині інтерлейкінів IL-6, IL-8 та IL-10, особливо при множинному
карієсі зубів. Науково доведено знижений вміст sIg A, загального кальцію,
магнію, заліза, активності лужної фосфатази у дітей з високим рівнем
інтенсивності карієсу, які проживають в умовах забрудненого довкілля.
Розпрацьовано

та

науково

обґрунтовано

диференційовані

заходи

профілактики карієсу зубів для дітей, які проживають в різних умовах
забруднення довкілля.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним
самостійним науковим дослідженням автора, виконаним за науковим
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керівництвом доктора медичних наук Чухрай Наталії Львівни. Авторка
особисто

визначала

обсяг

наукових

досліджень,

здійснила

патентно-

інформаційний пошук з обґрунтуванням наукової теми, провела аналіз
наукової літератури, сформувала мету та завдання дослідження. Дисертантка
самостійно виконала клінічні стоматологічні обстеження дітей, анкетування,
забір клінічного матеріалу. Автором запропоновано комплекс профілактичних
заходів для профілактики карієсу постійних зубів та проведено аналіз його
ефективності.
результатів,
дослідження,

Дисертантка
разом з

виконала

науковим

сформулювала

статистичну

керівником

висновки,

обробку

отриманих

проаналізувала

результати

підготувала

наукові

публікації,

написала та оформила дисертацію і автореферат.
Імунологічні

дослідження

ротової

рідини

проведені

спільно

з

працівниками кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького (зав. кафедри
– доктор мед. наук, професор Лаповець Л. Є.).
Біохімічні

дослідження

ротової

рідини

проводились

спільно

з

працівниками клінічно-біохімічної лабораторії на базі Військово-медичного
клінічного центру Західного регіону (начальник – Гайда І. М.).
У друкованих матеріалах, здійснених у співавторстві, участь дисертанта
є визначальною, матеріали та висновки належать здобувачеві.
Апробація результатів. Результати досліджень та основні положення
дисертаційної роботи доповідались на міжнародній науково-практичній
конференції «Сучасні аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей»
(Львів, 30 жовтня 2014 року); на науково-практичній конференції «Львівська
школа ортопедичної стоматології: традиції, здобутки, перспективи» (Львів, 6-7
жовтня 2016 року); на науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Досягнення та перспективи розвитку стоматології дитячого віку» (Полтава, 67 жовтня 2016 року); на четвертій міжнародній науково-практичній
конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування»
(Трускавець, 6-10 листопада 2017 року); на Всеукраїнській науково-практичній
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конференції молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я»
(Полтава, 17 листопада 2017 року).
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 228
сторінках друкованого тексту (171 сторінка основного тексту). Робота
складається зі вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали та методи
дослідження», 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення
результатів дослідження, висновків, додатків. Перелік використаної літератури
містить 336 літературних найменувань, з них 274 – кирилицею та 62 –
латиницею; додатків. Робота ілюстрована 36 рисунками та 22 таблицями
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до планової науково-дослідної
роботи кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького «Оцінка стоматологічної
захворюваності
ефективності

дітей

з

урахуванням

профілактики

карієсу

та

еколого-соціальних
хвороб

аспектів

пародонта»

та

(Державна

реєстрація – № 0115U000037). Дисертант є виконавцем окремих фрагментів
цієї роботи.
Практичне

значення

отриманих

результатів.

На

підставі

комплексного обстеження дітей, які проживають в різних екологічних умовах
Волинської області визначено поширеність та інтенсивність карієсу постійних
зубів, що дозволяє диференційовано планувати стоматологічну допомогу та
впровадження карієс профілактичних заходів. Рівень гігієни порожнини рота
покладено в основу розпрацювання індивідуальних та масових заходів
гігієнічного навчання та виховання дітей.
Результати імунологічних та біохімічних досліджень ротової рідини
дають можливість оцінити стан місцевого імунітету порожнини рота та можуть
бути використані для оцінки чинників ризику виникнення карієсу зубів та
ефективності профілактичних заходів у дітей, які проживають в різних умовах
довкілля. Розроблено диференційований комплекс профілактичних заходів для
дітей, які проживають в екологічно несприятливих умовах, який передбачає:
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гігієнічне навчання та виховання дітей, професійну гігієну порожнини рота з
наступним покриттям зубів фтормісними лаками; герметизацію фісур; глибоке
фторування емалі; аплікації та полоскання кальційвмісними засобами;
застосування ремінералізувального гелю, що містить в своєму складі сполуки
фтору та кальцію; дезінтоксикаційну терапію; застосування вітамінномінерального комплексу; корекцію харчування для дітей з радіаційно
забруднених територій. Комплекс профілактичних заходів застосовувався
залежно від території проживання дітей та рівня ураженості зубів карієсом.
Зазначений профілактичний комплекс є доступним, не вимагає значних
матеріальних затрат та може бути впроваджений як у держаних, так і
приватних стоматологічних закладах.
Основні

наукові

та

практичні

положення

дисертаційної

роботи

запроваджені в навчальний процес кафедр стоматології дитячого віку та
ортодонтії Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького; кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; кафедри
дитячої

терапевтичної

стоматології

з

профілактикою

стоматологічних

захворювань Української медичної стоматологічної академії; в лікувальний
процес дитячого відділення Стоматологічного медичного центру Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького; дитячого
стоматологічного відділення №2 Луцької міської дитячої поліклініки; дитячого
стоматологічного

відділення

Нововолинської

міської

стоматологічної

поліклініки; дитячого стоматологічного відділення Маневицької ЦРЛ; в
стоматологічному відділені на базі Луцького медичного коледжу «Монада».
Публікації за темою дисертації. Основні положення дисертації
опубліковано в 13 наукових працях, із них 10 статей у вітчизняних фахових
виданнях, рекомендованих ДАК МОН України (10 із них включено до
міжнародних науко метричних баз даних), 1 – у іншому виданні та 2 – у
збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
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РОЗДІЛ 1
СТАН ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО
НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

1.1. Сучасні дані про вплив довкілля на стан здоров'я та стоматологічну
захворюваність дітей

Здоров'я дітей становить важливу та актуальну проблему, яка турбує
лікарів усіх спеціальностей, оскільки саме цей показник відображає загальне
здоров'я нації [273, 121]. Здоров'я нації в наш час розглядається як показник
цивілізованості держави, що відображає соціально-економічне становище
суспільства. Очевидно, що виховання свідомого та відповідального ставлення
до здоров'я має починатися з раннього дитинства, поступово входити до
системи світогляду, ставати складовою частиною загальної культури,
духовного світу людини [178].
В останні десятиліття ситуація зі здоров'ям дітей наблизилась до
критичної: підвищується рівень загальної захворюваності та поширеність
захворювань окремих органів та систем [51, 169]. Цьому сприяє зростання
інтенсивності впливу на здоров'я дітей та підлітків факторів екологічного та
медико-соціального ризику, погіршення харчування, зниження ефективності
проведення традиційних профілактичних заходів. Важливою особливістю
сучасності є стрімке зростання кількості та зміна співвідношення факторів
ризику, які впливають на гомеостатичні, імунологічні показники, розвиток та
стан здоров'я дитини [207].
Саме тому проблема стоматологічного здоров'я дітей як складової
загального благополуччя не може не турбувати лікарів-стоматологів. За
даними Безвушко Е.В. [18], стоматологічний рівень здоров'я у 12-річних дітей
коливається від 62,4 % до 69,3 %, а у 15-річних від 54,2 % до 61,2 % залежно
від умов проживання. Дослідження Лучинського М.А. та співавторів [242]
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показали, що рівень стоматологічного здоров'я має тенденцію до зниження з
83 % у 7-річних дітей до 59 % у 15-річних підлітків. Таким чином, вивчення
розповсюдженості та чинників ризику виникнення основних стоматологічних
захворювань є важливим напрямком, що допомагає у розробленні ефективних
методів їх профілактики та лікування і, як результат, у формуванні
стоматологічного здоров'я дитини.
Результати наукових досліджень, проведених впродовж останнього
десятиліття, свідчать про те, що поширеність та інтенсивність стоматологічних
захворювань, особливо карієсу зубів, серед дитячого населення України та
світу залишається на високому рівні [35, 230, 168, 92, 221, 156, 236, 203, 289,
279, 286]. При цьому у різних регіонах захворюваність дітей карієсом зубів
досягає 63,3 %-98,3 %-100 %, а інтенсивність становила від 0,9 до 7,1 [37].
При аналізі результатів обстеження дітей м. Полтави виявлено, що
поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей 6 річного віку становить
60,00±2,8 % при середній інтенсивності ураження 2,02±0,33 зуба, карієс
постійних зубів складає всього 3±1,7 % випадків, інтенсивність ураження при
цьому 0,05±0,03 зуба. Серед дітей віком 15 років поширеність карієсу
постійних зубів досягає до 81±3,8 %, інтенсивність – до 2,8±0,25 зуба на
одного обстеженого [202]. За даними Ковач И. В. та співавторів [119], при
обстеженні дітей м. Дніпропетровська виявлено, що в період з 3 до 6 років
поширеність карієсу зубів зростає в 2,2 рази, а інтенсивність ураження
карієсом – у 2,3 рази. При цьому, загалом, встановлені високі показники
поширеності (73 %), а також інтенсивності (5,05 зуба) карієсу зубів.
Дослідження, проведені Иванов В. С. та співавторів [99] при обстеженні дітей
м. Одеси, показали, що вже у віці 2-х років карієс зубів діагностується у 32 %
дітей, з віком його поширеність зростає до 66,6 % у дітей віком 5 років.
Результати вивчення стану твердих тканин тимчасових та постійних зубів
мешканців м. Києва свідчать про те, що розповсюдженість карієсу у дітей 6-7
років є високою, і становить 95,5 %. Інтенсивність каріозного ураження
тимчасових та постійних зубів, за показниками КПВ+кп у дітей 6 років складає
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у середньому 6,03±0,42 зуба, у дітей 7 років цей показник зростає до 7,23±0,52,
насамперед за рахунок приросту інтенсивності карієсу постійних зубів [50].
При обстеженні дітей, які мешкають у західному регіоні України, що
характеризується

низьким

рівнем

сумарного

забруднення

довкілля

(Хмельницька область), встановлено високі показники поширеності та
інтенсивності карієсу постійних зубів. У дітей 6-ти років частота карієсу
постійних зубів становить 40,6 %, у дітей 15 років цей показник зростає вдвічі
(83,3 %). Інтенсивність карієсу постійних зубів у дітей 6-річного віку
становить 0,85±0,27, у дітей 15-ти років – 4,5±0,31 [184]. Результати
досліджень Кріль І. А. та співавторів [127] свідчать, що розповсюдженість
карієсу постійних зубів у дітей 6-річного віку м. Івано-Франківська становить
56,75±4,70 % при інтенсивності 1,42±0,17 зуба, у дітей 12 років ці показники
зростають до 97,03±1,69 % та 4,91±0,28 зуба відповідно. Дослідження
проведені Казаковою Р. В. та співавторами [106], показали, що серед дітей 12ти років м. Ужгорода поширеність карієсу постійних зубів становить 83,3 %
при інтенсивності ураження 2,12 зуба, а у дітей 15-річного віку – 88,4 % та 3,28
відповідно, при цьому поширеність захворювань пародонту у дітей 12-ти років
складає 81 %, частота цієї патології з віком зростає і серед дітей 15-ти років
становить 84%. За даними Чухрай Н. Л. [263], при обстеженні дітей 5-7 річного
віку м. Львова встановлено, що поширеність карієсу тимчасових зубів складає
85,97±1,90 % при інтенсивності 5,26±0,34 зуба, поширеність карієсу постійних
зубів зростає від 1,49±1,04 % у дітей віком 5 років до 41,75±4,86 % у дітей 7річного віку. Згідно з даними автора, інтенсивність карієсу зубів стрімко
зростає з 6 до 7 років майже у 3 рази (з 0,32±0,07 зуба до 0,93±0,13 зуба) і до 16
років досягає 5,71±0,31 зуба [261]. Комплексними епідеміологічними
дослідженнями визначена розповсюдженість та інтенсивність основних
стоматологічних захворювань у дітей, які проживають на різних територіях
Львівської області. Встановлено, що поширеність та інтенсивність карієсу
постійних зубів становить, у середньому, 81,44±3,74 % і 3,68±0,41 зубів,
відповідно, розповсюдженість захворювань тканин пародонта – 52,60±6,54 %,
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некаріозних уражень твердих тканин зубів – 13,6±1,3 % [19]. Поширеність
карієсу зубів у дітей м. Луцька становить, в середньому, 80,56 %, що
відповідає середньому рівню згідно з критеріями ВООЗ. У дітей 15-річного
віку поширеність карієсу становить 91,52 %, що відповідає високому рівню.
Інтенсивність ураження зубів карієсом у дітей м. Луцька складає, в
середньому, 3,16 зуба, що відповідає середньому рівню згідно критеріїв ВООЗ.
У дітей 15-річного віку діагностовано високий рівень ураженості зубів
карієсом (КПВ=5,21±1,13 зуба), що значно вище порівняно з дітьми 12-річного
віку (КПВ=3,07±0,28 зуба; р>0,05) та 7-річного віку (КПВ=1,21±0,08 зуба;
р<0,05) [25].
Вагомим чинником, який формує рівень здоров'я населення, є вплив
стану довкілля, у тому числі антропогенно забруднених повітря, води, ґрунтів
[112, 43, 5, 39, 7, 64, 83, 89, 208, 8, 281, 294, 277, 299]. Питання антропогенного
забруднення

довкілля

надзвичайно

актуальне

для

України:

кількість

забруднень на 1 км2 площі в 6,6 рази більше, ніж у США, та в 3,2 рази більше,
ніж у країнах ЄС. Територія України завантажена 2 млрд тонн відходів, із яких
13 млн тон є високотоксичними і небезпечними для здоров’я людей. На
кожного жителя нашої країни припадає 300 кг шкідливих техногенних
речовин, у тому числі й важких металів. Несприятливого впливу атмосферних
забруднень в Україні зазнає 34 % населення, 28 % постійно перебувають в
умовах небезпечного для здоров’я рівня забруднень повітряного середовища
[48]. На мешканців індустріального міста металургійного профілю діє в
середньому 40 полютантів, у тому числі 6 речовин 1-го класу та 14 речовин 2го класу небезпеки. Спектр та величина промислових викидів зумовлюють
специфіку токсичного впливу на організм людини. В атмосферне повітря
викидається в середньому 11 речовин з ефектом сумації шкідливої дії.
Загроза здоров'ю населення посилюється одночасним забрудненням
довкілля речовинами з синергізмом шкідливої дії [64]. Майже 15 % території
України з населенням понад 10 млн осіб знаходиться в критичному
екологічному стані, а практично 2 % цих територій визнані регіонами
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екологічного лиха. Суттєвий внесок у погіршення екологічної ситуації в
Україні робить забруднення довкілля іонізуючим випромінюванням унаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС [210, 103, 82, 148, 200].
Дослідження, проведені Тарасовою В. В. та співавторами [245], виявили,
що дуже високий ризик для здоров'я населення становлять два фактори —
забруднення атмосфери викидами шкідливих хімічних речовин і забруднення
водних об'єктів. Найбільшими забруднювачами довкілля України є промислові
підприємства, продукція яких в складі регіональної валової продукції
становить

83 %;

сільськогосподарські

підприємства

порівняно

мало

забруднюють довкілля. Тому індикатором стану забруднення може виступати
показник обсягу виробленої промислової продукції. Стан захворюваності
населення або небезпека його здоров'ю найбільш тісно пов'язана з обсягами
виробництва промислової продукції, станом забруднення окремих природних
сфер,

небезпечних

техногенних

виробництв

гігантів

індустрії,

електромагнітних випромінювань та акустичного забруднення. У структурі
захворюваності за окремими класами патології з високою екологічною
залежністю домінують хвороби органів дихання, системи кровообігу,
сечостатевої системи, шкіри та підшкірної клітковини; значною є поширеність
хвороб органів травлення та деяких інфекційних і паразитарних захворювань;
підвищена частота онкологічної патології [245, 5, 11, 39].
На сьогодні сформовано поняття "екологічно зумовлена патологія", що
означає патологічні процеси, які виникають в організмі людини під впливом
малих доз агресивних чинників довкілля, що діють переважно стереотипно і
зазвичай без залежності "доза-ефект" [204]. Діти є особливо чутливими до дії
несприятливих

екологічних

факторів

через

функціональну

незрілість

адаптаційних та захисних механізмів їхнього організму [120, 163, 222, 329]. За
даними експертів ВООЗ, у структурі факторів, що мають суттєвий вплив на
формування здоров'я дітей, навколишнє середовище становить 20 % поряд із
спадковістю (20 %) та організацією медико-санітарної допомоги населенню
(10%) [174, 195]. В умовах забрудненого довкілля, особливо при тривалому
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поєднаному впливі шкідливих факторів, у дітей формується "синдром
екологічної дезадаптації", який згодом може трансформуватися у те чи інше
хронічне захворювання. Клінічними ознаками такого синдрому можуть бути:
порушення фізичного розвитку (достовірна тенденція до збільшення довжини
тіла, формування дисгармонійних морфотипів, деформація скелету), алергічна
патологія шкіри, поліаденія, гіпертрофія мигдаликів, аденоїдів, хронічний
тонзиліт, гіперплазія щитоподібної залози, зниження життєвої ємності легенів,
розлади імунної системи [266, 12, 187, 10, 70]. Дослідженнями [95, 118] при
обстеженні дітей 6-16 років з екологічно несприятливих регіонів виявлено
клінічні ознаки синдрому загальної інтоксикації: блідість шкірних покривів,
гіпертрофія

мигдаликів,

мікрополіаденіт,

приглушеність

тонів

серця,

болючість живота при пальпації, нудота, частота яких суттєво відрізняється від
даних загальнопопуляційної групи дітей з екологічно чистого регіону. У 2 рази
частіше у цих дітей діагностується гіперплазія щитоподібної залози, 51 % дітей
страждає на хронічний тонзиліт, ще 34 % дітей мають в анамнезі часті
бронхіти, неврозоподібний стан ЦНС спостерігається у 24 % дітей, тобто
екопатологія у дітей з екологічно несприятливих регіонів протікає із
симптомами

вторинної

імунної

недостатності.

Аналіз

соматичної

захворюваності, проведений Безвушко Е. В. [13], виявив, що у дітей, які
проживають на екологічно несприятливих територіях, значно частіше
зустрічаються хвороби органів травлення, дихання та ендокринної системи.
Дослідження Кеч Н. Р. та співавторів [112] виявили, що у дітей із регіонів,
забруднених

хімічними

ксенобіотиками,

екопатологія

виявляється

симптомами, характерними для синдрому екологічної дезадаптації та
вторинної імунної недостатності, маркерами якої є патологія верхніх
дихальних шляхів – хронічний тонзиліт, часті простудні захворювання та
карієс зубів.
Таким чином, не викликає сумнівів факт, що розвиток стоматологічних
захворювань також значною мірою залежить від природно-кліматичних,
медико-соціальних, антропогенних чинників [67, 125, 254, 80, 92, 88, 307, 314,
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334, 304, 312, 331, 290, 310, 284]. Оскільки, з огляду на низькі адаптаційні
можливості, до техногенних стресів найбільш чутливі діти, це призводить до
розвитку різноманітних патологічних змін, у тому числі в твердих тканинах
зубів [120, 256, 105, 150]. Розповсюдженість та інтенсивність карієсу постійних
зубів у дітей є достовірно вищими у північних та західних регіонах України,
нижчими

–

у

східних

кліматогеографічними

та

та

південних,

геохімічними

що

може

бути

особливостями

зумовлено

регіонів

[257].

Результати обстеження дітей віком 10-17 років, які мешкають у регіонах
промислового забруднення, показали, що поширеність карієсу зубів у них
становить від 84,11 % до 91,57 %, розповсюдженість захворювань пародонту
досягає 79,79 %-85,98 % [199]. При дослідженні рівня стоматологічної
захворюваності дітей м. Ужгорода, яке відноситься до категорії міст з
найвищим ступенем забруднення атмосфери, виявлено, що поширеність
карієсу серед дітей 12 років складає 96,3±1,7 %, у дітей 15-річного віку –
97,4±2,4 %

[106].

Дуже

високій

поширеності

патологічного

процесу

відповідають високі показники інтенсивності карієсу зубів: 4,12±0,14 зуба у
підлітків 12-ти років та 5,28±0,21 зуба у 15-річних школярів. Поширеність
захворювань тканин пародонта в обстежених дітей теж висока і становить
81,3±0,71 % у дітей 12-ти років та 84,2±1,02 % у дітей 15-річного віку.
При цьому у 64,5±5,2 % підлітків цього віку наявний зубний камінь.
Результати, отримані Петрунів В. Б. [195, 194] при обстеженні дітей, що
проживають

на

екологічно

несприятливих

територіях,

виявили,

що

поширеність та інтенсивність карієсу у них значно вища, ніж у дітей, які
мешкають в "умовно чистих" районах. Так, середні показники карієсу у дітей з
хімічно забрудненого району становлять 80,61±1,44 % при інтенсивності
ураження 5,46±0,54 проти 63,09±2,59 % та 4,41±0,39 відповідно у дітей з
"умовно чистих" територій. За даними Лучинського М. А. та співавторів [149],
у дітей екологічно несприятливого району поширеність (92,28±1,15 %) та
ступінь активності каріозного процесу значно вищі порівняно з аналогічними
показниками дітей «умовно чистого» району. Поширеність та інтенсивність
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запальних захворювань тканин пародонта у дітей, що зазнають негативного
впливу довкілля, в 1,6 рази вища стосовно даних порівняльної групи, що
підтверджує

вплив

шкідливих

компонентів

атмосферного

повітря

на

виникнення та поглиблення ступеня тяжкості стоматологічної патології у
дітей. Дослідження, проведені Безвушко Е. В. [18, 19], виявили вищу
інтенсивність карієсу зубів у дітей, які проживають на територіях з високим
рівнем сумарного забруднення (4,01±0,32 зуба) порівняно з дітьми з менш
забруднених територій проживання (3,65±0,21 зуба). Встановлено, що
достовірно частіше у дітей з більш забруднених територій виявляється
декомпенсована форма карієсу зубів (у 19,3±2,2 % і 9,8±1,3 % відповідно). У
дітей, які проживають на територіях з високим рівнем сумарного забруднення,
виявлено також вищі показники поширеності хвороб пародонту (55,62±4,32 %)
порівняно з дітьми з менш забруднених регіонів (47,94±5,21 %). Встановлено,
що у 12-річних дітей, які постійно проживають на територіях надзвичайної
екологічної ситуації, поширеність карієсу становить 71,4 %; інтенсивність
ураження – 2,1 зуба; у 15-річних дітей – 89,8 %, інтенсивність ураження – 3,4
зуба [207].
Слід зазначити, що поряд з високою ураженістю карієсом зубів у дітей,
які проживають в екологічно несприятливих умовах, наявні також зміни у
ротовій рідині [17, 20, 178]. Встановлено, що вміст загального кальцію у дітей,
які проживають на більш забрудненій території, при високій інтенсивності
карієсу значно нижчий (1,25±0,08 ммоль/л) порівняно з дітьми із менш
забруднених населених пунктів (3,17±0,12 ммоль/л) при середньому рівні
КПВ. Також підвищеним є рівень неорганічного фосфору у дітей з більш
забруднених населених пунктів (3,54±0,32 ммоль/л), ніж в їх однолітків з менш
забруднених територій (1,65±0,13 ммоль/л). Також виявлено знижений вміст
секреторного імуноглобуліну А, імуноглобуліну G, ІЛ-4 і лізоциму в ротовій
рідині, що свідчить про надмірне антропогенне навантаження на організм дітей
та зниження захисних механізмів. Тому до профілактичних заходів для дітей,
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які проживають на забрудненій території, доцільно включати компоненти для
підвищення захисних механізмів порожнини рота.
Одним із небезпечних факторів, який впливає на здоров'я людини, у тому
числі, й стоматологічне, є надлишок солей важких металів (свинець, олово,
кадмій, арсен, ртуть) у довкіллі [332, 322, 336]. Вони особливо небезпечні
здатністю до біоакумуляції, яка полягає в тому, що малі дози протягом
тривалого часу накопичуються в організмі, створюють токсичну концентрацію
і завдають шкоду здоров'ю дитини [198].
Зокрема, результати досліджень Куцевляк В. Ф., Лахтіна Ю. В. [130]
показали, що в осіб з районів, забруднених солями важких металів, симптоми
деструкції тканин пародонту виявляються частіше, ніж у осіб з районів,
вільних від такого забруднення. Крім того, ці симптоми з'являються у
молодшому віці на відміну від «умовно чистих» районів. На забруднених
солями важких металів територіях зростає вірогідність виникнення серед
населення не тільки пародонтальної патології, але й зубощелепних аномалій та
карієсу зубів з інтенсивністю «дуже висока».
За даними Михайлової Т. В. та співавторів [44] найвищий рівень
поширеності та інтенсивності карієсу зубів спостерігається у дітей, які
проживають на південному узбережжі Криму (84,31 % та 3,98±0,49), що за
вмістом хімічних елементів І класу (свинець, цинк) небезпеки відноситься до
найбільш забруднених регіонів Криму.
Дослідження,

проведені

Кузенком Є. В.

[128],

показали,

що

на

територіях, забруднених солями важких металів, поширеність карієсу серед
дитячого населення вища у 3-річному віці на 12 %, у 5-річному віці – на 30 %,
у 12-річному – на 40 %, у 15-річному – на 35 %, ніж у дітей з «умовно чистих»
регіонів. Сумарний індекс КПВ усіх груп населення незалежно від віку та статі
за умов мікроелементозу перевищує показники мешканців "умовно чистих"
територій на 57,91 %. При цьому автором експериментально встановлено, що
солі важких металів призводять до гальмування росту та дозрівання емалі,
особливо виражені ці процеси в зоні синтезу та мінералізації емалі. Це
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супроводжується зменшенням розмірів емалевих призм та зниженням
проліферативної активності стовбурової зони амелогенезу. Морфологічна
будова емалі зубів мешканців із забруднених солями важких металів територій
характеризується ознаками гіпомінералізації, зменшенням ширини емалевих
призм, що знижує їх карієсрезистентність.
За даними Попович З. Б. та співавторів [207], у 12-річних дітей, які
проживають на території, що забруднена солями важких металів, поширеність
карієсу становить 73,1 %, інтенсивність ураження – 2,2 зуба; у 15-річних –
90,6 % при інтенсивності ураження 3,6 зуба. Захворювання пародонту при
цьому виявлено у 86,1 % обстежених дітей, системну гіпоплазію емалі – у
41,3 %.
Значною мірою на здоров'я людини, у тому числі й стоматологічне,
впливає мінеральний склад води [237, 196, 73, 216, 101, 63, 175, 94]. Це
підтверджується існуванням регіонів, в яких протягом багатьох років набули
значної поширеності екологічно детерміновані захворювання (ендемічний зоб,
флюороз, карієс зубів, гіпоплазія емалі та ін.). У цьому аспекті важливе
значення має фтор, оскільки, з одного боку, він бере участь у біохімічних та
фізіологічних процесах в організмі, а з іншого боку – має шкідливий вплив при
надмірному поступленні в організм людини. При взаємодії фтору з
мінеральними компонентами кісткової тканини та зубів утворюються
важкорозчинні сполуки, також він сприяє осадженню зі слини фосфату
кальцію, що зумовлює процеси ремінералізації при початковому карієсі. Певну
протикаріозну роль відіграє й те, що фтор впливає на ферментативні системи
зубних бляшок і бактерії слини, а його дефіцит у поєднанні з іншими
чинниками викликає карієс зубів [88].
Вивченню поширеності карієсу зубів у регіонах з різним вмістом фтору у
питній воді присвячені дослідження [199, 264, 249, 196, 30, 217, 278]. Авторами
встановлено, що у дітей, які проживають в регіоні з підвищеним вмістом фтору
у питній воді, поширеність та інтенсивність каріозного ураження є нижчою
порівняно з дітьми, які проживають на територіях з оптимальним та зниженим
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вмістом фтору у питній воді, натомість, підвищується частота некаріозних
уражень, зокрема, флюорозу. У випадку недостатнього вмісту фтору у питній
воді, навпаки – збільшується частота карієсу зубів і зменшується відсоток
ураження флюорозом.
Епідеміологічні дослідження стоматологічного статусу у дітей, які
проживають на територіях в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду,
виявили, що поширеність карієсу тимчасових зубів становить 98,3 % при
інтенсивності 14,9; постійних зубів – 91,4 %, при інтенсивності 11,3 [116].
Вивчена певна залежність ураженості карієсом зубів від складу мінеральних
вод. Досліджено, що поширеність карієсу постійних зубів у дітей дещо нижча
у регіоні, де у мінеральних водах, які вживаються для пиття, є надлишок бору
(71,02±3,86 % при КПВ 3,04±0,30 зуба) порівняно з дітьми, які проживають у
районах зосередження залізисто-миш'яковистих вод (77,69±3,79 % при КПВ
4,62±0,50 зуба) [251].
Фізичний розвиток дітей також є важливим критерієм, що відображає
вплив на організм соціальних, екологічних, генетичних, соматичних та інших
чинників [98, 107, 531, 53, 32, 63, 285, 279, 276]. Дослідження Чайченко Т.В. та
співавторів [252] показали, що особливості фізичного розвитку підлітків, які
проживають в індустріальному місті, є потенційно несприятливі у відношенні
формування серцево-судинних захворювань. Безвушко Е. В. [27] встановлено,
що діти, які проживають в екологічно несприятливих регіонах, відрізняються
за кількісними характеристиками антропометричних вимірів від своїх
однолітків, які проживають на менш забруднених територій. Отже, доведено,
що із зростанням сумарного рівня забруднення довкілля достовірно
зменшується ріст як хлопців, так і дівчат, а також виявлено кореляційну
залежність середньої сили щодо зменшення маси хлопців та дівчат при
зростанні індексу сумарного забруднення.
На даний час не викликає сумнівів наявність тісного взаємозв'язку між
станом порожнини рота та рівнем функціонування різних органів та систем.
Патологія ротової порожнини не є ізольованою стоматологічною проблемою,
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вона тісно пов'язана з патологічними змінами в інших органах та системах
організму [146, 21, 57, 9, 109, 157, 167, 201, 250, 243, 319, 332]. Доведено, що
між різними класами соматичної патології та інтенсивністю карієсу зубів
існують різної сили кореляційні зв'язки, при цьому найвищі значення кореляції
встановлено між карієсом зубів та хворобами органів травлення, дещо нижчі –
між карієсом та хворобами органів дихання і хворобами ендокринної системи.
Зокрема, за даними Годованець О. І. та співавторів [57], при токсичному
дифузному зобі та хронічному тиреоїдиті у дітей спостерігається суттєво вища
ураженість зубів карієсом у порівнянні зі здоровими дітьми. Проведені
дослідження [54] стану твердих тканин зубів у дітей, які часто хворіють на
ГРВІ, засвідчили, що розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів у них є
вищою відносно відповідних значень у дітей, які не мають в анамнезі частих
епізодів ГРВІ. Результати досліджень Лучинського М. А., Рожка В. І. [151]
свідчать, що у дітей 6-15 років із захворюваннями шлунково-кишкового тракту
поширеність карієсу становить 84,31±1,93 %, збільшуючись з віком від
77,23±4,19 % у дітей 6-9 років до 89,63±2,63 % у 13-15-річних підлітків, що
значно вище, ніж у дітей без ознак супутньої патології.
За даними Задорожної І. В. та співавторів [91], при обстеженні дітей 15
років з діагностованим дефіцитом вітаміну D3 в сироватці крові виявлено
значно вищу інтенсивність карієсу зубів у порівнянні з дітьми, в крові яких
вміст вітаміну D3 є оптимальним. Так, у дівчат ураженість карієсом становила
7,0 зуба (при 4,0 зуба у дівчат без дефіциту вітаміну D3), у хлопців – 6,5 зуба
(при 1,5 зуба відповідно). Дослідження, проведені Хоменко Л.О. та
співавторами [50], показали, що у дітей 6-7 років з субкомпенсованою формою
карієсу зубів відбувається зниження рівня активного метаболіту вітаміну D3 у
сироватці крові. Водночас при компенсованій формі карієсу зубів вміст D3 є
значно вищим і відповідає нижнім межам його фізіологічних параметрів.
Отримані дані свідчать про існування зворотнього кореляційного зв'язку між
дефіцитом вітаміну D3 та інтенсивністю каріозних уражень.
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Таким чином, соматична патологія може бути одним із чинників, що
сприяє формуванню стоматологічної захворюваності. Діти з захворюваннями
травної, бронхолегеневої, ендокринної систем, ревматизмом створюють групу
ризику для розвитку карієсу зубів та хвороб пародонту, що потребує
диференційованих підходів до профілактики стоматологічних захворювань
[17].
В умовах сьогодення важливий вплив на здоров'я має підвищений
радіаційний фон [229, 211, 188, 84, 94, 212]. Радіоактивне забруднення
довкілля в теперішній час обумовлено такими джерелами: глобально
розподіленими довгоживучими радіоактивними ізотопами – продуктами
випробувань ядерної зброї, що проводили в атмосфері і під землею; викидом
радіоактивних речовин з 4-го блоку Чорнобильської АЕС в квітні - травні 1986
року; плановими і аварійними викидами радіоактивних речовин у навколишнє
середовище від підприємств атомної промисловості; викидами в атмосферу та
скидами у водні системи радіоактивних речовин з діючих АЕС в процесі їх
нормальної експлуатації; привнесеною радіоактивністю (тверді радіоактивні
відходи та радіоактивні джерела). Техногенна катастрофа на Чорнобильській
атомній електростанції стала аварією глобального масштабу як за кількістю
загиблих і економічних збитків, так і за радіологічним забрудненням довкілля
та ураженням населення [82].
Радіоактивним забрудненням було уражено понад 5 мільйонів гектар
території, більша частина яких складала сільськогосподарські угіддя, 32
районів шести областей України [159]. Критичний стан радіаційної ситуації
сформувався в лісових масивах, серед яких ліси Київської, Житомирської,
Рівненської, Хмельницької, Черкаської, Вінницької, Одеської та Волинської
областей. Значний слід радіоактивних опадів осів на території північної
частини Волинської області, спричинивши радіоактивне забруднення значної
території, де переважають дерново-підзолисті та торфові ґрунти (в основному,
Маневицький, Камінь-Каширський та Любешівський райони). Загальна площа
забруднення ґрунтів цих районів 137Cs до 18 кБк/м2 становить 90,2 % від

41

загальної дослідженої території (59964 га), від 18 до 37 кБк/м2 – 9,4 % та від 37
до 185 кБк/м2 – 0,4 %. Ґрунти Маневицького (130 га) та Любешівського (73 га)
районів зазнали значного забруднення 137Cs (від 37 до 185 кБк/м2). Загальна
площа забруднення ґрунтів 90Sr до 0,74 кБк/м2 становить 94 % від усієї
дослідженої, від 0,74–5,55 кБк/м2 – 6 %. Ґрунти із значним вмістом 90Sr (0,74–
5,55 кБк/м2) виявлено у Любешівському адміністративному районі [68].
Дослідженнями [246, 31] встановлено, що у Волинській області зберігається
післяаварійне радіоактивне забруднення об'єктів навколишнього природного
середовища і продуктів харчування, яке зумовлює внутрішнє опромінення
жителів радіоактивно забруднених районів. Вкрай негативним у цій ситуації є
те, що й досі реєструються проби з високими рівнями радіоактивного
забруднення основних харчових продуктів: молока, м'яса, високу питому вагу
мають дари лісу (60,2 %).
На сьогодні найгострішою проблемою після аварії на ЧАЕС визнано
проблему "малих доз" іонізуючого випромінювання та їх вплив на організм
людини, коли радіогенні ефекти виникають не від значної поглиненої дози, а
«малі дози». З великої кількості нуклідів ядерного палива, ядерних уламків і їх
дочірніх продуктів розпаду, що потрапили в навколишнє середовище
внаслідок аварії на ЧАЕС, найбільшу значимість за своїми радіотоксичними і
фізичними характеристиками (величина виходу при розподілі, період
напіврозпаду, вид і енергія випромінювання, розчинність і доступність для
кореневої

системи

рослин,

усмоктуваність

у

травному

тракті,

розповсюдженість в організмі й ін.) представляють радіонукліди йоду, цезію,
стронцію й, меншою мірою, плутонію [42]. Особливо гостро на радіоактивне
забруднення реагують діти. Це проявляється погіршенням стану їх здоров'я –
зростає кількість гострих та хронічних захворювань, погіршуються показники
фізичного, нервово-психічного розвитку, з'являються

хвороби,

які до

останнього часу не були характерні для дитячого віку. Серед дітей, що
проживають у зонах техногенного лиха, зростає кількість ендокринних
захворювань, хвороб крові, патології органів дихання, опорно-рухового
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апарату та ін. [44, 62, 211, 74, 58, 239, 197, 223]. Кеч Н. Р. та співавтори [112]
встановили, що у дітей з радіаційним навантаженням в анамнезі екопатологія
має неспецифічний полісистемний характер та перебігає у більш важкій формі,
проявляючись

синдромами

екологічної

дезадаптації

та

ксеногенної

інтоксикації, провідним з яких є патологія нирок, кісток, шлунково-кишкового
тракту та щитоподібної залози.
Важливою мішенню хронічного опромінювання малими дозами є імунна
система як одна з найбільш чутливих до екстремальних факторів середовища
[100, 161, 234, 296]. Результати досліджень Кузнєцової Л. В. та співавторів
[117] свідчать, що через 22 роки після Чорнобильської катастрофи у дітей з
забруднених радіонуклідами територій спостерігається зниження кількості Тлімфоцитів у периферичній крові, яке може характеризувати слабкість
клітинної імунної відповіді та розвиток імунодефіциту. Вдовенко Ю. В. та
співавтори [238] встановили, що у дітей, які мешкають на радіоактивно
забруднених територіях, відбувається зрушення імунологічних показників, яке
характеризується зменшенням кількості Т-лімфоцитів, розбалансуванням їх
регуляторних субпопуляцій, зменшенням відносної кількості В-лімфоцитів,
зниженням концентрації сироваткових імуноглобулінів А та G, помірним
пригніченням
Спостерігається

фагоцитарної
також

функції

активація

нейтрофільних
основного

гранулоцитів.

внутрішньоклітинного

антиоксиданту – каталази при відсутності достовірних змін кінцевого продукту
ПОЛ – малонового діальдегіду, що може свідчити про компенсаторне
напруження антиоксидантної системи у цих дітей. Такі зміни можуть
слугувати ознаками наявності передумов для розвитку у дітей з радіаційно
забруднених територій окисного стресу.
Дослідження, проведені Лучинським М. А. та співавторами [149],
показали, що у дітей з карієсом зубів, які проживають на територіях
радіаційного забруднення, також спостерігається зниження Т-клітинної ланки
імунітету як за рахунок зменшення кількості клітин, так і за рахунок зниження
їх активності.
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На тлі загальних змін в організмі у дітей з радіаційно несприятливих
регіонів високою є й поширеність стоматологічної патології [240, 227].
Результати дослідження Петрунів В. Б. [195] встановлено, що в дітей з
радіаційно забрудненого району середні показники ураженості постійних зубів
карієсом становлять 87,63±1,44 % при інтенсивності ураження 5,81±0,68%
каріозного зубів проти 63,09±2,59 % та 4,41±0,39 відповідно у дітей «умовно
чистого» району. Дослідження, проведені Немирович Ю. П. [171, 172],
показали

високу

розповсюдженість

карієсу

зубів

серед

дітей

6-ти

(93,86±2,25 %) і 12-річного віку (96,02±1,59 %), які постійно мешкають на
радіаційно забруднених територіях. Інтенсивність каріозного процесу в обох
вікових групах відповідає високому рівню: 6,78±0,22 і 5,61±0,08 відповідно.
Результати динамічного спостереження за 15-річними мешканцями цих
територій засвідчили вірогідне зростання поширеності (97,89±1,47 %) та
інтенсивності (7,25±0,17) каріозних уражень. Встановлено також високу
поширеність системної гіпоплазії емалі у дітей, які проживають на радіаційно
забруднених територіях (58,67±5,72 %), у порівнянні з дітьми інших регіонів
[132].
Показові результати отримані також при дослідженнях, у яких
вивчається поєднаний вплив декількох чинників, які можуть призводити до
розвитку стоматологічних захворювань у дітей. Зокрема, виявлено, що
поширеність запальних

захворювань тканин

пародонта у хворих

на

туберкульоз дітей, які проживають на радіаційно забруднених територіях,
становить 88,17±5,62 %, а у дітей з туберкульозом з не забруднених
радіонуклідами територій – 80,70±4,56 %, що відповідно в 4,0 та 3,7 рази
більше, ніж у практично здорових дітей з "умовно чистих" регіонів.
Встановлено також наявність імунодефіциту у дітей з патологією пародонта на
тлі

туберкульозу,

який

особливо виражений

у мешканців

територій

радіаційного забруднення, що проявляється значним пригніченням показників
клітинного та гуморального імунітету [269].
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Отже, аналіз останніх наукових даних свідчить про важливе значення
екологічних чинників у формуванні соматичного та стоматологічного здоров’я
дітей, вплив яких залежить від регіону проживання. Однак існує дуже мало
актуальних наукових здобутків, присвячених вивченню соматичного та
стоматологічного здоров'я дітей, які постійно проживають на екологічно
несприятливих, у тому числі, радіаційно, територіях Волинської області.
Практично відсутні сучасні дані про характер харчування як джерело
надходження шкідливих речовин в організм цих дітей. Усе це обумовлює
актуальність

вивчення

патогенетичних

механізмів

виникнення

стоматологічних захворювань у дітей з урахуванням регіону проживання,
оскільки допоможе у подальшому визначити диференційований підхід до
лікування та профілактики стоматологічних захворювань.

1.2. Сучасні аспекти профілактики карієсу зубів у дітей

Проблемі профілактики карієсу зубів у дітей на сьогодні присвячено
чимало наукових досліджень. При цьому значна увага приділяється
можливості діяти на етіологічні чинники та різні ланки патогенезу виникнення
цієї патології з метою попередження її виникнення та розвитку [228, 111, 47,
108, 166, 71, 97, 110, 327, 317].
Найбільшого поширення у профілактиці карієсу зубів за останні
десятиліття набуло використання фторидів [129, 3, 121, 267, 86, 154, 158, 272,
297, 321]. Ключовим механізмом протикаріозної дії фторидів є кінетичне
регулювання процесів де- та ремінералізації. Згідно з сучасними уявленнями
фториди забезпечують протикаріозний ефект шляхом: 1) сповільнення
демінералізації інтактної емалі; 2) впливу на кінетику ремінералізації
демінералізованої

емалі;

3)

оптимізації

кристалічного

складу

емалі.

Використання фторидів призводить до утворення на поверхні емалі захисного
шару фториду кальцію, що дозволяє зсунути порогову величину рН в бік більш
низьких значень, тобто надати емалі вищу карієсрезистентність [160].
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Не менш важливим є використання засобів (лікарські препарати ендо- та
екзогенної дії, біодобавки, елементи харчування тощо), що містять кальцій та
фосфор, оскільки профілактика карієсу, особливо ендогенна, неможлива без
врахування особливостей кальцій-фосфорного обміну [59]. У період активного
росту та розвитку дитячого організму потреба у кальції суттєво зростає тому,
для повноцінної мінералізації зубів призначення препаратів кальцію і фосфору
є вкрай необхідним [270, 46, 123]. Фосфорно-кальцієвий обмін в організмі
регулюється багатокомпонентною системою, важливими складниками якої є
вітамін D, паратиреоїдний гормон, тиреокальцитонін, гормон росту, пролактин
та інші гормони.
Одним із основних напрямків профілактики карієсу зубів є створення
умов для формування карієсрезистентної емалі. Дослідженнями Чухрай Н. Л.
[262] встановлено, що при призначенні профілактичних заходів необхідно
враховувати рівень резистентності емалі. Таким чином, при низькій стійкості
емалі до карієсу автор рекомендує включати в комплекс профілактичних
заходів не тільки засоби, що містять фтор та кальцій, а і такі, що впливають на
стимуляцію слиновиділення та зниження адгезії зубного нальоту. Ефективність
запропонованих профілактичних заходів підтверджується підвищенням рівня
резистентності

емалі

(зниження

показника

ТЕР-тесту

у

дітей

з

карієссприйнятливою емаллю з 6,84±0,21 до 4,23±0,19 бала), підвищенням
МПС ротової рідини та редукцією приросту інтенсивності карієсу на 57,89 %
за період 12 місяців і 62,80 % за період 24 місяці спостереження.
Ще одним напрямком профілактики стоматологічних захворювань у
дітей є застосування імуномодуляторів, пробіотиків, фітопрепаратів, які у
своєму складі містять вітаміни, мікроелементи, біогени, що нормалізують
мікробіоценоз порожнини рота, клітинний метаболізм, підвищують рівень
неспецифічної резистентності організму [101, 4, 247, 249, 73, 177, 61, 244, 259].
Важливе значення у запровадженні ефективної профілактики карієсу
зубів має мотивація до здорового способу життя, раціональне харчування та
напрацювання здорових харчових звичок (обмеження вживання, особливо в
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дитячому

віці,

газованих

солодких

напоїв,

контроль

вживання

легкозасвоюваних вуглеводів). Надзвичайно важливу роль у корекції харчових
звичок відіграє дотримання режиму харчування. Обов'язковими складовими
цього є вживання достатньої кількості білків, жирів, вуглеводів та
мікроелементів. Велике значення при цьому має співвідношення кількості
білків, жирів та вуглеводів, які змінюються з віком та залежать від статі. Склад
їжі повинен бути збалансованим, при невідповідності, зокрема, складу
есенціальних мікроелементів, потрібна корекція їх кількості залежно від віку,
статі та умов життя [49, 170, 102, 2, 110, 315, 335].
Незаперечним

фактом

є

твердження,

що

в

основі

екзогенної

профілактики карієсу зубів лежить правильна гігієна порожнини рота, а
формування гігієнічних навичок перебуває у прямій пропорційній залежності
від рівня культури здоров’я та рівня догляду за порожниною рота [164, 280].
Попри це, за даними низки авторів, при обстеженні дітей різного віку в
більшості виявлені незадовільні показники стану гігієни порожнини рота [265,
237, 260]. Встановлено, що гігієнічний стан порожнини рота має значний
вплив на інтенсивність перебігу захворювань твердих тканин: зі збільшенням
ступеня активності карієсу відзначається зростання гігієнічних індексів за
середніми показниками у всіх вікових групах дітей [231]. Недостатнім також є
рівень санітарно-гігієнічних знань [260, 33, 165].
Таким чином, корекція гігієнічного стану порожнини рота шляхом
проведення індивідуальної та професійної гігієни, а також гігієнічного
навчання і виховання як дітей, так і їх батьків, є одним з провідних напрямків
профілактики стоматологічних захворювань [218, 185, 235, 45, 237, 96, 271].
Завдання лікаря-стоматолога, який працює з дітьми та підлітками, полягає не
тільки в активному впливі на модифіковані фактори ризику виникнення
стоматологічних захворювань, а також у поліпшенні гігієнічних знань дітей і
молоді та відповідальності за власне здоров'я [36].
Поряд з цим, виявлені високі показники карієсу зубів у дітей, які
проживають в екологічно несприятливих регіонах, свідчать про необхідність
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розпрацювання ефективних заходів первинної профілактики, спрямованих на
підвищення карієсрезистентності твердих тканин зубів, залежно від виду та
обсягу негативного впливу чинників навколишнього середовища [113, 268,
115, 193]. На сьогодні існує низка наукових праць, присвячених впровадженню
інноваційних методів профілактики карієсу зубів у дітей, які проживають в
регіонах з високим рівнем антропогенного навантаження [171, 176]. Зокрема,
за результатами досліджень [85, 196] доведена доцільність призначення
профілактичних засобів залежно від вмісту фтору в питній воді, оскільки це
дозволяє знизити рівень карієсу зубів. Дослідження [147, 194, 309], доводять,
що при використанні комплексу екзо- та ендогенних профілактичних заходів,
які включають регуляцію кальцій-фосфорного обміну та впливають на
виведення ендотоксинів, за два роки спостереження вдалося добитися редукції
карієсу в середньому на 57%. За даними Безвушко Е. В. [17], при застосуванні
– поряд з засобами для ремінералізації емалі – сорбентів з метою виведення
екотоксинів та препаратів для корекції вітамінно-мінерального стану організму
дітей редукція карієсу за три роки спостереження склала 61,2%.
Водночас при аналізі літературних джерел виявлено, що питанню
профілактики карієсу зубів

у дітей,

які

проживають

у регіонах з

несприятливим радіаційним фоном, присвячено лише поодинокі праці [226].
Досить важливим у профілактиці карієсу зубів та зміцненні здоров'я таких
дітей є корекція харчування та підвищення неспецифічної резистентності
організму. Натомість, вивчаючи та аналізуючи літературні джерела на предмет
профілактики

карієсу

зубів

у

дітей,

які

проживають

в

екологічно

несприятливих регіонах, зокрема, у районах з радіаційним навантаженням,
можна зробити висновок про недостатній обсяг проведених досліджень зі
вказаної проблеми, про необхідність розпрацювання ефективних методів та
програм профілактики, зокрема, на державному рівні.
З огляду на високу поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей з
екологічно

несприятливих

регіонів

потребують

подальшого

вивчення

комплексні профілактичні заходи, які забезпечують найбільшу медичну
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ефективність і повинні знайти своє застосування в практичній охороні
здоров`я. Водночас відчувається недостатність конкретних схем профілактики
для певного регіону залежно від виду антропогенного навантаження, немає
даних про віддалені наслідки такої профілактики. Саме це й зумовлює
актуальність нашого дослідження.
Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [133] списку
використаних джерел.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Характеристика екологічних умов окремих територій Волинської області

Екологічний
природними,

так

стан
і

навколишнього

антропогенними

середовища

факторами,

визначається

зокрема

як

хімічними,

біологічними, фізичними та соціально-економічними. Тому, для оцінки стану
здоров’я людини залежно від екологічного стану довкілля, необхідно
врахувати можливість одночасного впливу на організм низки певних факторів.
Волинська область займає західну частину Східноєвропейської рівнини і
знаходиться на заході рівнинних просторів двох природно-географічних зон
України – Полісся і Лісостепу. Більша її частина (приблизно 3/4 всієї площі)
розташована в низинному Західному Поліссі, а менша – у лісостеповій зоні на
Волинській лісовій височині.
За даними санепідемстанції, територія Волинської області відноситься до
регіонів з середнім рівнем екологічної напруженості. Так, зокрема, за
матеріалами «Регіональної доповіді про стан навколишнього природного
середовища у Волинській області за 2015 рік», розробленої управлінням
екології та природних ресурсів Волинської ОДА [214], у 2015 р. в атмосферне
повітря надійшло 45,8 тис. тонн шкідливих речовин. На кожного мешканця
області в середньому припадає по 41,1 кг шкідливих речовин. Щільність
викидів на 1 км2 території області від транспорту та виробничої техніки
становить 2,1 тонн, а у містах Луцьку і Нововолинську – 265,1 та 127,9 тонн.
Згідно з матеріалами національної доповіді в атмосферному повітрі
простежено перевищення ГДК по формальдегіду в 1,93 раз, фенолу – 1,5 рази,
NO2 – 2,27.
За даними Волинського обласного управління водних ресурсів, у 2014 р.
скид забруднених зворотних вод у поверхневі об'єкти становив 0,598 млн/м3
[241]. Зафіксовано випадки забруднення води річок Західний Буг, Стохід
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(смт. Любешів). Так, зокрема, у створі вище с. Литовеж (р. Західний Буг)
простежено

три

випадки

забруднення

азотом

нітритним.

У

створі

смт. Любешів зафіксовано забруднення води азотом нітритним 15 ГДК.
Збільшились середньорічні концентрації азоту нітратного (у 8,1 рази), іонів
цинку, міді та фосфору [214].
За матеріалами «Регіональної доповіді про стан навколишнього
природного середовища у Волинській області за 2014 рік», в області
утворилося 753 тонн небезпечних відходів I-III класу небезпеки [215]. Відходи
накопичуються на териконах, полігонах і сміттєзвалищах ТПВ.
До основних екологічно забруднених районів Волинської області можна
віднести м. Нововолинськ, на території якого зосереджений потужний
вугільно-видобувничий комплекс; Маневицький та Любешівський райони, які
відносяться до територій, які піддались впливу ЧАЕС.
Основними проблемами екології Волинської області є:


скиди забруднених стічних вод у водойми Західного Бугу, Стиру,

Прип'яті, Стоходу;


побутові відходи, органічне забруднення;



викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;



забруднення ґрунтів радіоактивними елементами (аварія на ЧАЕС).

У загальному обсязі викидів від стаціонарних джерел забруднення
переважають метан, речовини у вигляді твердих суспензованих частинок та
оксид вуглецю (67,7 % всіх викидів). Викиди метану та оксиду азоту, які
належать до парникових газів, становлять відповідно 0,9 та 0,1 тис.т, або
майже 25 % загального обсягу. Окрім того, від стаціонарних джерел в
атмосферу потрапило 466,7 тис.т діоксиду вуглецю, який в свою чергу впливає
на зміну навколишнього серидовища. А всього за 2014 рік в м. Луцьк було
зафіксовано 951,1 тонн викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
в Любешівському районі 43,7 тонн, в Маневицькому 385,5 тонн та в місті
Нововолинськ 172,5 тонн [215].
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На території смт. Маневичі та прилеглих до нього територій функціонує
потужний торфобрикетний завод «Сойне», на складах якого зосереджені
вибухонебезпечні речовини; ТзОВ «Агрофрукт ЛТД» (використовують в
процесі переробки сировини СДОР (Аміак) – 2 тонни, відходи яких
забруднюють довкілля); сміттєзвалище для захоронення ТПВ не відповідає
державним нормативам (в процесі експлуатації не забезпечується виконання
природоохоронного законодавства при складуванні ТПВ, що призводиь до
забруднення навколишнього серидовища прилеглих територій) [189].
З 2002 року на території смт. Любешів створено полігон для захоронення
ТПВ, переповнена проектна потужність якого не забезпечує виконання
природоохоронного законодавства. Якість води річки Стохід Любешівського
району за результатами системних моніторингових спостережень Відділу
лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Волинській області
не повною мірою відповідає поставленим санітарним нормам (за результатами
аналізу показників забору води виявлено 6 випадків підвищення – азоту
амонію, 5 – БСК5, 7 – ХСК, 9 – залізо загальне) [189].
Окрім того, території Маневицького р-ну та смт. Любешів 27 квітня 1986
року піддались впливу аварії на ЧАЕС, рівень гамма-фону в Маневицькому
районі на той час становив від 700 до 3000 мкР/год, в Любешівському – від 700
до 2800 мкР/год. Загальна площа території Волинської області забруднена
радіоактивними елементами станом на 01.01.2008 р. складає 496,1 тис. га, з
них зі щільністю забруднення 1-5 Кі/км2 – 75 тис.га. Переважна більшість
грунтів даних територій має щільність забруднення радіонуклідами Cs137 0,1-1
Кі/км2 – 142 тис. га (89,7%). Понад 1 Кі/км2 – 16,3 тис.га (10,3%). Переважна
частина даних земель (табл.2.1) зосереджена у громадському секторі
сільськогосподарського виробництва населення, певну частину займають орні
землі та пасовиська свійський тварин (114,9 тис. га (72,6 %)).
Ґрунти Полісся дерново-підзолисті, з низьким рH, низьким вмістом
органічних речовин та калію тому радіоцезій досить легко проходить з ґрунту
в рослини, звідки попадає в харчові продукти, які споживає населення, що і є
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основним компонентом загальної дози внутрішнього опромінення населення
Маневицького та Любешівського районів [38].
Таблиця 2.1 – Щільність забруднення сільськогосподарських угідь Сs137
у господарствах Волинської області, Кі/км2 (станом на 01.01.2008р.) за даними
обласної санепідемслужби

Площа сільськогосподарських угідь, тис.га
Загалом

у громадському

в

секторі

індивідуальному
секторі
з них

Район
Всьо

<1

1-5

-го

з них

Всьо

Всьо

-го

<1

1-5

-го

<1

1-5

Любешівський

50,7

47,4

3,3

36,1

34,1

2,0

14,6

13,3 1,3

Маневицький

44,8

37,2

7,6

34,5

29,3

5,2

10,3

7,9

Разом по території

158,3 142,0 16,3 114,9 105,0 9,9

43,4

37,0 6,4

Радіологічними

підрозділами

санітарно-епідеміологічної

2,4

служби

Волинської області щорічно виявляється значний відсоток продукції з
перевищенням допустимих рівнів радіації. Так, в 2009 році виявлено 225
зразків продукції з перевищенням допустимих рівнів (ГН 6.6.1.1-130-2006)
(1,7 % від загальної кількості проведених досліджень) (табл. 2.2). У 2013 році в
Маневицькому районі було зафіксовано, що рівень Cs137 в грибах та лісових
ягодах становить 2200 та 9090 Бк/кг [103].
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Таблиця 2.2

–

Кількість

радіометричних

та

спектрометричних

досліджень, проведених санепідемслужбою Волинської області

Рік

Всього

Вище ТДР-91 (ДР-97з
1998р., ГН 6.6.1.1-130-2006 з
2006 р.)

% перевищень

2000

20709

2286

11,0

2001

18215

2236

12,3

2002

20692

2235

10,8

2003

18353

2436

13,3

2004

14960

2110

14,1

2005

13191

756

5,7

2006

15799

707

4,5

2007

15873

464

2,9

2008

15232

357

2,3

2009

13467

225

1,7

Мінерально-сировинний потенціал області характеризується наявністю в
надрах 18 видів корисних копалин, серед яких 12 належить до корисних
копалин загальнодержавного значення (вугілля, природний газ, торф, германій,
пісок скляний, підземні прісні та мінеральні води, торф’яна грязь, сировина
цементна і фосфорити). На території міста Нововолинськ розміщена чимала
кількість шахт для видобутку вугілля, найпотужніші – ДВАТ «Шахта № 1»
об’єднання «Волиньвугілля» (вибухонебезпечний об’єкт на території шахти
накопичено 1103 тис. тонн відходів вуглевидобутку); ДП «Шахта № 5»
об’єднання «Волиньвугілля» (на території шахти накопичено 10986 тис. тонн
відходів вуглевидобутку), скид зворотних вод відбувається у р. Студянка
(басейн р. Західний Буг); ДП «Шахта № 10» Західноукраїнської вугільної
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холдінгової компанії “Укрзахідвугілля” будується, скид зворотних вод у
р. Західний Буг. ТзОВ «Промліт» займається переплавкою чавуну та бронзи,
які є значними забруднювачами атмосферного повітря [81].
Таким чином, екологічна ситуація території Волинської області
нерівномірна, тобто має свої регіональні особливості. Вони обумовлені різним
характером забруднення та біогеохімічними особливостями територій. Окрім
цього, за даними ДУ «Волинський обласний лабораторний центр» дані
території характеризуються заниженим вмістом фтору в питній воді (0,28
мг/л).
Тому аналіз стоматологічної захворюваності дітей з урахуванням
особливостей регіональної екологічної ситуації є актуальним завданням, що
сприятиме розпрацюванню диференційованого лікувально-профілактичного
комплексу для дітей обстежених територій.
2.2. Загальна характеристика обстежених дітей
Для досягнення поставленої мети та завдань протягом 2016-2017 рр. років
було проведено комплексне стоматологічне обстеження 1231 дітей, які
проживають на радіаційно забруднених територіях (Маневицький район та
смт. Любешів), на техногенно забрудненій території (м. Нововолинськ) та на
території «умовно чистого» м. Луцька. Обстження проводили серед ключових
груп дітей 7, 12 та 15 років відповідно рекомендацій ВООЗ для
епідеміологічних досліджень.
На території Маневицького р-ну стоматологічне обстеження проводилось
у селах Прилісне, Галузія та в смт. Маневичі. Всього обстежено 305 дітей (99
дітей ‒7-річного віку, 99 ‒ 12-річного віку, 107 ‒ 15-річного віку), які
навчаються в загальноосвітніх школах школах І-ІІІ ступенів Маневицького рну, загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів села Прилісне та в загальноосвітній
школі І-ІІ ступенів села Галузія. В навчальному закладі «Любешівський
навчально-виховний комплекс» було оглянуто 306 дітей (102 ‒ дитини 7річноговіку; 103 ‒ 12-річного та 101 ‒ 15-річного віку). В м. Нововолинськ
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було проведено стоматологічні огляди 307 школярів (101 дитина ‒ 7-річного
віку, 103 ‒ 12-річного віку та 103 ‒ 15-річного віку), які навчаються в
Нововолинській гімназії. На території «умовно чистого» м. Луцьк було
оглянуто 313 школярів (100 – дітей 7 років, 106 – 12 років та 107 – 15 років),
які навчаються в загальноосвітніх школах № 10, №19 та «ЗОШ І-ІІІ ступенів №
22 – ліцей».
Діти,

які

проживають

на

радіоактивно

забруднених

територіях

Маневицького р-ну та смт. Любешів та діти техногенно забрудненого
м. Нововолинськ склали основну групу дослідження. В групу порівняння
увійшли діти, які проживають на території «умовно чистого» м. Луцьк.
Характеристика обстежених дітей залежно від віку та території проживання
наведено у (табл. 2.3).
На кожну обстежену дитину заповнювали розпрацьовану на кафедрі
стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького «Карту обстеження порожнини рота дитини», яка
містила дані щодо об’єктивного дослідження, інформацію про стан твердих
тканин порожнини рота, зубощепної системи, гігієнічний стан порожнини
рота, а також супутню патологію.
Обстеження дітей відповідали усім етичним стандартам, які розроблені
відповідно до Гельсінської організації «Етичні принципи проведення наукових
медичних досліджень за участю людтни» та «Правилами клінічної практики»,
затверджених Наказом МОЗ України №95 від 16.09.2009. Усі батьки
обстежених дітей дали письмову інформативну згоду на проведення
стоматологічного обстеження.
Для забезпечення єдиних підходів для визначення ураженості зубів
карієсом та гігієнічного стану порожнини рота обстежених дітей огляд
школярів проводився автором особисто.
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Таблиця 2.3‒ Розподіл обстежених дітей за віком, статтю та місцем проживання
7 років

Населені
к-ть

пункти

Хлопці

12 років

дівчата

к-ть

Хлопці

15 років

Дівчата

к-ть

хлопці

Дівчата

діте
дітей

дітей
абс.

%

абс.

%

й

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

99

51

51,51

48

48,49

99

44

44,44

55

55,56

107

53

49,53

54

50,47

102

60

58,82

42

41,18

103

46

44,66

57

55,34

101

47

46,53

54

53,47

101

56

55,44

45

44,56

103

55

53,40

48

46,60

103

63

61,17

40

38,83

м.Луцьк

100

53

53

47

47

106

63

59,43

43

40,57

107

55

51,40

52

48,60

Загалом

402

220

54,72

182

45,30

411

208

50,60

203

49,40

418

218

52,16

200

47,84

Маневицьк
ий
р-н
смт.Любе
шів
м.Нововол
инськ
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2.3. Клінічні методи обстеження дітей
Для оцінки ураження зубів карієсом визначали такі показники відповідно
до рекомендації ВООЗ (1998): поширеність карієсу зубів визначали за
кількістю дітей, уражених карієсом (у %); інтенсивність карієсу визначали за
показниками КПВ; приріст інтенсивності карієсу зубів визначали за різницею
індексів КПВ при первинному та повторному оглядах.
Оцінку поширеності карієсу проводили згідно з критеріями ВООЗ:
значення від 0 % до 30 % відповідають низькій поширеності, від 31 %‒80 % –
середня та від 81 % до 100 % – висока поширеність карієсу зубів.
Інтенсивність карієсу визначали також за критеріями ВООЗ. Виділяли
п'ять рівнів інтенсивності карієсу постійних зубів: дуже низький – 0,0-1,1;
низький – 1,2-2,6; середній – 2,7-4,4; високий – 4,5-6,5; дуже високий –
КПВ>6,6.
Визначення найвищої інтенсивності карієсу (НІК) (Significant Index of
Caries (SIC)) проводили за методикою (Nishi M., Bratthall D., Stjernsward J.).
[283]. Для цього розраховували індивідуальні КПВ у всіх дітей, потім виділяли
1/3 дітей з найбільш високими значеннями КПВ та розраховували середнє КПВ
для виділеної групи.
Стоматологічний рівень здоров'я (СРЗ) оцінювали за рекомендаціями
П.А. Леуса в 411 дітей 12-річного віку, які проживають на території
Волинської області з різною екологічною ситуацією [143].
Рівень стоматологічної допомоги ( РСД) оцінювали згідно індексу КПВ у
1231 школярів, які проживають у різних регіонах Волинської області за
рекомендаціями П.А. Леуса [143].
РСД=100% – 100( К+В/КПВ), де
РСД – рівень стоматологічної допомоги
К – каріозні зуби
В – видалені зуби
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Значення РСД: 0-9 % – поганий рівень, 10-49 % – недостатній, 50-79 % –
задовільний, 80 % і вище – хороший.
Показник ефективності профілактичних заходів - редукцію приросту
карієсу зубів [144] розраховували за формулою :
КПЕ=(КПВn1×100/КПВn2)×100%, де
КПЕ - карієспрофілактичний ефект;
КПВn1 - ураженість карієсом у основній групі;
КПВn2 - ураженість карієсом у контрольній групі.
Активність карієсу визначали за методикою Т.Ф. Виноградової у
модифікації Н.І. Смоляр, Н.Л. Чухрай. Згідно з методикою до I ступеню
відносяться діти 5-10 років при КПВ+кп=4 зуби і 11-13 років при КПВ+кп=3
зуби, до II ступеню відносяться діти 5-6 років при КПВ+кп=5-8 зубів, 7-10 та
14-16 років при КПВ+кп=5-7 зубів та 7-10 років при КПВ=5-7 зубів, до III
ступеню відносяться діти 5-6 років при КПВ+кп>8зубів, 11-13років при
КПВ+кп>5 зубів, 7-10 та 14-16 років при КПв+кп>7 зубів.
Тест емалевої резистентності (ТЕР-тест) (Окушко В. Р., Косаревою Л. І.
1983) [180, 181] дозволяє визначити функціональну резистентність емалі до
розвитку

каріозного

процесу.

Його

використовують

для

визначення

кислотостійкості емалі зубів для об'єктивної оцінки ремінералізувальної
терапії під час диспансерного спостереження та лікування хворих.
Відповідно до рівня резистентності емалі виділяли:
–

ділянка

зафарбування

блідо-голубого

кольору

–

висока

карієсрезистентність емалі (1-3 бали);
– ділянка зафарбування голубого кольору – помірна резистентність емалі
(4-5 балів);
– ділянка зафарбування синього кольору – понижена стійкість емалі до
карієсу зубів (6-7 балів);
– ділянка зафарбування темно-синього кольору – дуже низька
карієсрезистентність емалі (8-10 балів).
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Тест емалевої резистентності (ТЕР-тест) визначали у 181 дитини віком
12 років, які проживають у різних за екологічною ситуацією регіонах
Волинськоїобласті.
Гігієнічний

стан

ротової

порожнини

визначали

за

допомогою

гігієнічного індексу Ю. А. Федорова-В. В. Володкіної [246] за п'ятибальною
системою оцінювання. Гігієнічний стан порожнини рота досліджено у 918
дітей з територій екологічного навантаження та 313 «умовно чистого»
м. Луцька.
Результати оцінювали наступним чином:
– добрий рівень гігієни - 1,1-1,5 бала;
– задовільний рівень гігієни - 1,6-2 бали;
– незадовільний рівень гігієни - 2,1-2,5 бали;
– поганий рівень гігієни - 2,6-3,4 бали;
– дуже поганий рівень гігієни - 3,5-5 балів.
Доведено, що на фізичний розвиток школярів суттєво впливає екологічна
ситуація [27]. У зв'язку з цим ми визначали основні антропометричні
показники фізичного розвитку: довжину тіла, яку вимірювали ростометром (у
см),

і

масу

тіла,

яку

вимірювали

за

допомогою

ваги

(у

кг)

за

загальноприйнятою методикою [155]. Фізичний розвиток за досліджуваними
показниками оцінено у 411 дітей 12-річного віку (у 208 хлопців та у 203
дівчат).
Окрім оцінки стоматологічного статусу дітей, які проживають на
досліджених

територіях,

визначено

наявність

соматичної

патології.

Захворюваність оцінювали за класами хвороб серед дітей віком 7, 12 та 15
років. Частота та характер соматичної патології проаналізовані за даними
статистичної звітності, яка була отримана у Волинському обласному відділі
охорони здоров’я за 2017 рік.
2.3. Соціологічні методи дослідження
Для визначення рівня санітарно-гігієнічних знань дітей було проведено
анонімне анкетування 12 та 15-річних школярів, які проживають на територіях
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з різною екологічною ситуацією. Модифікована анкета (додаток В) із
запитаннями ВООЗ-2013 містила 11 запитань із декількома варіантами
відповідей. Дані щодо суб'єктивної оцінки стоматологічного здоров'я школярів
отримані на основі аналізу відповідей дітей на такі взаємопов'язані запитання:
«Як Ви оцінюєте стан своїх зубів та ясен?»; «Як часто на протязі останніх 12
місяців відчували зубний біль?»; «Чи задоволені Ви виглядом своїх зубів?»;
«Чи уникаєте Ви усмішки через зовнішній вигляд своїх зубів?»; «Чи
доводилось Вам пропускати уроки через зубний біль?»; «Скільки разів Ви
ходили до стоматолога протягом року?»; «Як часто Ви чистите свої зуби?»;
«Якою зубною пастою Ви користуєтесь?»; «Як часто вживаєте солодке?».
Проаналізовано 311 анкет школярів 12- та 15-річного віку.
2.4. Лабораторні методи дослідження
Важливу роль у процесах мінералізації емалі та виникнення карієсу
зубів відіграє ротова рідина. Нами було досліджено концентрацію основних
мінеральних компонентів ротової рідини (загальний кальцій, неорганічний
фосфор, магній, залізо) та активність лужної фосфатази у 60 дітей 12-річного
віку.
Показники загального кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза і
лужної фосфатази в надосадковій фракції ротової рідини визначали
фотометричним методом на аналізаторі – біохімічному повному автоматі
HumaStar 300 (заводський номер № А520291). Виробник – німецька фірма
“HUMAN GmbH”. Використовували набори реактивів німецької фірми
“HUMAN” (Німеччина) та стандартних зразків – контрольних сироваток
HUMATROL N, HUMATROL P фірми “HUMAN” (Німеччина).
Дослідження

загального

кальцію

проводили

фотометрично

О

-

крезолфталеїновим методом. Вміст набору: буфер (лізований буфер рН= 11,1,
азид натрію); реагент (8-Оксихінолін, о-Крезоліталеїновий комплекс, НСІ;
кальцій стандарт ( кальцій, азид натрію), одиниця вимірювання ммоль/л.
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Дослідження

неорганічного

фосфору

проводили

фотометричним

методом: в сильно кислому середовищі іони фосфату утворюють комплекс з
молібдатом. Поглинання цього комплексу в ультрафіолетовій області прямо
пропорційна концентрації фосфору, одиниця вимірювання ммоль/л.
Визначення магнію в ротовій рідині проводили фотометричним
колориметричним методом: іони магнію в лужному середовищі утворюють
забарвлений

комплекс

з

ксілідиловим

синім.

Збільшення

абсорбції

пропорційно концентрації магнію в зразку. Глікольтердиамін – (GEDTA)
використовується в якості маскуючого агента для кальцію, одиниця
вимірювання ммоль/л.
Визначення рівня заліза в ротовій рідині проводили фотометрично
колориметричним методом: тривалентне залізо реагує з хромазуролом Б
(ChromazurolB) та бромідом цетилтриметиламмонія (Cetyltrimethylammonium
bromide ) з утворенням забарвленого третичного комплексу, який має
максимум поглинання при 623 нм. Інтенсивність цього забарвлення
пропорційна концентрації заліза в зразку. Одиниця вимірювання ммоль/л.
Ферментативну активність лужної фосфатази визначали з використанням
діетоламінованого буферу (BUF), одиниця вимірювання U/I (умовні одиниці).
Біохімічні дослідження ротової рідини проводили на базі військовомедичного клінічного центру Західного регіону (начальник Гайда І.М.).
З метою визначення мінералізувального потенціалу ротової рідини у
дітей, які проживають в різних екологічних умовах, нами досліджено
мінералізувальний потенціал (МПС) та мінералізувальні властивості ротової
рідини за показниками мікрокристалізації (МКС) за методикою Леуса П.А.
(1977) [131]. Для дослідження забір ротової рідини в кількості 0,2- 0,4 мл
проводили з дна порожнини рота за допомогою стерильної піпетки без
стимуляції через дві години після прийому їжі та полоскання ротової
порожнини дистильованою водою. Три краплі ротової рідини поміщали на
предметне скло, попередньо оброблене спиртом, та висушували при кімнатній
температурі. Після висихання краплі досліджували під мікроскопом. Висушені
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краплі ротової рідини обстежених дітей досліджували під мікроскопом “Біолам
Р-11” при збільшенні 2х6 у відбитому світлі. Мінералізувальний потенціал та
визначали за формулою
МПС = Σ МКС/3, де

(2.1)

МПС – мінералізувальний потенціал ротової рідини, виражений у балах;
Σ МКС

–

сума

типів

мікрокристалізації

ротової

рідини.

Оцінку

мінералізувального потенціалу ротової рідини проводили в балах:
0,1-1,0 – дуже низький;
1,1- 2,0 – низький;
2,1-3,0 – задовільний;
3,1-4,0 – високий;
4,1-5,0 – дуже високий.
Дослідження МПРР проводили у 181 дитини 12-річного віку.
Імунологічні дослідження проводилось у 198 дітей 12 та 15-річного віку.
В ротовій рідині обстежуваних дітей визначали рівні sIg A та Ig G а також рівні
IL-6, IL-8, IL-10.
Кількісне визначення секреторного Ig А у ротовій рідині здійснювали за
допомогою набору реактивів «ВЕКТОР-БЕСТ» на аналізаторі SNAN FAX 303
plus. Використовували твердофазний метод імунного аналізу, який ґрунтується
на принципі «сендвіча». У даному наборі мікротитраційні лунки покриті
моноклональними антитілами до секреторного Ig А. У лунки додавали зразки,
стандарти з відомою концентрацією імуноглобулінів та контролі. Після
інкубації та промивання для видалення незв’язаних часточок зі зразка додавали
кон’югат з пероксидазою. Наступне – інкубація, промивання, додавання
розчину субстрату, який реагує зі зв’язаним ензимом і призводить до появи
забарвлення,

інтенсивність

якого

прямо

пропорційна

концентрації

імуноглобулінів у зразку. Калібрувальний графік показує пряму залежність
між концентрацією секреторного Ig А в досліджуваному зразку та значенням
абсорбції при 450 нм як первинній довжині хвилі і при 620 нм – як довжині
хвилі порівняння.
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Кількісне визначення Ig G у ротовій рідині здійснювали за допомогою
набору реактивів «ВЕКТОР-БЕСТ Р» на аналізаторі SNAN FAX 303 plus.
Використовували твердофазний метод імунного аналізу, який ґрунтується на
принципі «сендвіча». У даному наборі мікротитраційні лунки покриті
моноклональними антитілами до Ig G. У лунки додавали зразки, стандарти з
відомою концентрацією імуноглобулінів та контролі. Після інкубації та
промивання для видалення незв’язаних часточок зі зразка додавали кон’югат з
пероксидазою. Наступне – інкубація, промивання, додавання розчину
субстрату, який реагує зі зв’язаним ензимом і призводить до появи
забарвлення,

інтенсивність

якого

прямо

пропорційна

концентрації

імуноглобулінів у зразку. Калібрувальний графік показує пряму залежність
між концентрацією IgG в досліджуваному зразку та значенням абсорбції при
450 нм як первинній довжині хвилі і при 620 нм – як довжині хвилі порівняння.
Визначення рівня інтерлейкіну ІL-6 проводили у ротовій рідині за
допомогою наборів реактивів фірми «ВЕКТОР-БЕСТ» на аналізаторі STAT
FAХ 303 plus. Принцип методу: визначення інтерлейкінів базується на
твердофазовому «сендвіч»-варіанті імуноферментного аналізу. Специфічними
реагентами наборів були моноклональні антитіла до ІL-6, сорбовані на
поверхні лунок розбірного планшету, кон'югати поліклональних антитіл до
ІL-6 з біотином та калібрувальні зразки, що містять ІL-6. Інтенсивність
кольорової реакції з використанням субстрату пероксидази хрону – перекису
водню та хромогену – тетраметилбензидину пропорційна вмісту інтерлейкінів
у досліджуваних зразках. Концентрацію ІL-6 у зразках визначали за
калібрувальним графіком та виражали у пг/мл.
Визначення рівнів інтерлейкінів ІL-8 проводили у біологічних рідинах
за допомогою наборів реактивів фірми «ВЕКТОР-БЕСТ» на аналізаторі STAT
FAХ 303 plus. Визначення рівня інтерлейкінів базується на твердофазовому
«сендвіч»-варіанті імуноферментного аналізу. Специфічними реагентами
наборів були моноклональні антитіла до ІL-8, сорбовані на поверхні лунок
розбірного планшету, кон'югати поліклональних антитіл до ІL-8 з біотином та
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калібрувальні зразки, що містять ІL-1β. Інтенсивність кольорової реакції з
використанням субстрату пероксидази хрону – перекису водню та хромогену
– тетраметилбензидину пропорційна вмісту інтерлейкінів у досліджуваних
зразках. Концентрацію ІL-8 у зразках визначали за калібрувальним графіком
та виражали у пг/мл.
Визначення рівнів інтерлейкінів ІL-10 проводили у біологічних рідинах
за допомогою наборів реактивів фірми «ВЕКТОР-БЕСТ» на аналізаторі STAT
FAХ 303 plus.
Визначення рівня інтерлейкінів базується на твердофазовому «сендвіч»варіанті імуноферментного аналізу. Специфічними реагентами наборів були
моноклональні антитіла до ІL-10, сорбовані на поверхні лунок розбірного
планшету, кон'югати поліклональних антитіл до ІL-10 з біотином та
калібрувальні зразки, що містять ІL-10. Інтенсивність кольорової реакції з
використанням субстрату пероксидази хрону – перекису водню та хромогену
– тетраметилбензидину пропорційна вмісту інтерлейкінів у досліджуваних
зразках. Концентрацію ІL-10 у зразках визначали за калібрувальним графіком
та виражали у пг/мл.
Імунологічні дослідження ротової рідини проводили спільно із
працівниками кафедри клінічної і лабораторної діагностики Львівського
національного медичного університету ім. Данила Галицького (зав. кафедри –
доктор мед. наук, професор Лаповець Л. Є.).
2.5. Математично-статистичні

методи

опрацювання

матеріалів

дослідження
Всі статистичні обрахунки проводилися із використанням програмного
забезпечення RStudio v. 1.1.442 та R Commander v.2.4-4. Категорійні (якісні)
ознаки були представлені у вигляді кількості пацієнтів, що мали ознаку, та у
відсотках наявності ознаки в групі.
Для

перевірки

нормальності

розподілу

використовували

аналіз

показників ексцесу, асиметрії та критерій Шапіро-Уілка. Кількісні дані із
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нормальним характером розподілу були представлені у вигляді середнього
арифметичного та його похибки (M±m). Для перевірки значущості різниці між
групами категорійних (якісних) ознак використовували таблиці частот (таблиці
2*2) та критерій χ2 Пірсона. Відмінності між середніми та відносними
величинами встановлювали за допомогою t-критерію Стьюдента.
Кореляційний аналіз проведено за допомогою методів Пірсона (коли дані
були у вигляді кількісних величин) та Спірмена (коли дані були у вигляді
рейтингових величин).
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РОЗДІЛ 3
УРАЖЕНІСТЬ КАРІЄСОМ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ ТА
РІВЕНЬ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В
ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ
3.1. Поширеність та інтенсивність карієсу постійних зубів у дітей, які
проживають на екологічно несприятливих територіях
Для

оцінки

ураженості

зубів

карієсом

проведено

комплексне

стоматологічне обстеження 1231 дітей, які проживають на територіях з різним
характером навколишнього середовища. Серед оглянутих було 611 дітей, які
проживають на території, що піддалася впливу радіоактивного забруднення
внаслідок аварії на ЧАЕС (смт. Любешів (306) та Маневицький р-н (305)), 307
школярів, які проживають на території техногенного навантаження внаслідок
вугільних викидів (м. Нововолинськ) та 313 дітей, які проживають на «умовно
чистій» території (м. Луцьк), що і склали групу порівняння. Обстеження
проводили у ключових вікових групах 7, 12 та 15 років, згідно з
рекомендаціями

ВООЗ

для

епідеміологічних

досліджень.

Обстеження

школярів відповідали етичним стандартам біоетичного комітету, які були
розроблені згідно з Гельсінською декларацією Всесвітньої асоціації «Етичні
принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини».
Батьки обстежених школярів дали письмову інформативну згоду на участь у
клінічному обстеження своїх дітей.
Нами була проведена оцінка поширеності карієсу постійних зубів за
середніми показниками та залежно від віку дітей, інтенсивності карієсу за
середніми показниками , структури інтенсивності за середніми показниками та
залежно від віку дітей, найвищої інтенсивності карієсу, ступенів активності
карієсу та проаналізовано кратність приросту карієсу в різні вікові періоди.
Таким чином, аналіз отриманих результатів показав, що поширеність
карієсу постійних зубів на оглянутих територіях досить неоднорідна. Так, на
радіаційно забруднених територіях Маневицького р-ну та смт. Любешів
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поширеність карієсу зубів у дітей становить, у середньому, 86,75±1,95 % та
89,32±1,76 % відповідно, що свідчить про високу поширеність згідно з
критеріями ВООЗ. У дітей, які проживають в м. Нововолинськ, де
зосереджений потужний вугільно-видобувничий комплекс, показники карієсу,
порівняно з відповідними показниками у дітей-жителів із радіаційно
забруднених територій, достовірно (р<0,05) вищі та становлять, у середньому,
93,16±1,44 %. У дітей групи порівняння показники поширеності карієсу зубів
виявились найнижчими та становлять, у середньому, 80,19 ±2,25 %, що
відповідає середньому рівню згідно з критеріями ВООЗ (рис. 3.1).

93,16

м.Нововолинськ

89,32

смт.Любешів

86,75

Маневицький р-н

м.Луцьк

80,19

Рисунок 3.1 – Поширеність карієсу зубів за середніми показниками (%)
Результати детального аналізу свідчать, що з віком поширеність
ураження зубів карієсом стрімко зростає. Так, серед 7-річних школярів, які
проживають в радіаційно забрудненому Маневицькому р-ні, поширеність
карієсу складає 72,55±4,42 %, у 12-річних – 93,00±2,55 % та в 15-річних –
95,00±2,18 % (рис. 3.2). Аналогічну ситуацію можна простежити і у дітей
інших територій. Так, поширеність карієсу у 7-річних дітей групи порівняння
становить – 63,11±4,75 %, що дещо нижче порівняно з дітьми із радіаційно та
техногенно забруднених територій. В 12 років поширеність карієсу серед
школярів м. Луцька зростає та становить 85,71±3,41 %, а у дітей 15-річного
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віку

91,43±2,73 %.

Найбільш

виражену

різницю

між

показниками

розповсюдженості карієсу виявлено в дітей 7-річного віку. Серед школярів 7років, які проживають у м. Нововолинськ, поширеність карієсу становить
88,24±3,19 %, що достовірно (р<0,05) вище порівняно з дітьми із радіаційно
забруднених територій, де поширеність карієсу, в середньому, складає
73,16±1,79 %. У 12-ти та 15-річних школярів поширеність карієсу на всіх
оглянутих нами територіях відповідає «високому» рівню згідно з критеріями
ВООЗ.

м. Луцьк

Маневицький р-н

смт.Любешів

м. Нововолинськ

88,24 96,12
95,1
95,15
95
73,33
95
93
72,55
85,71
91,43
63,11
м. Нововолинськ
смт.Любешів
Маневицький р-н
7 років

м. Луцьк
12 років

15 років

Рисунок 3.2 – Поширеність карієсу постійних зубів серед обстежених
дітей з різного віку (%)
Досить важливими та інформативними є показники інтенсивності карієсу
зубів. При аналізі ураженості карієсом зубів в обстежених дітей було виявлено,
що серед школярів, які проживають на території техногенного забруднення
(м. Нововолинськ), інтенсивність ураження зубів карієсом становить, у
середньому, КПВ=4,59±0,15 зуба, що значно нижче по відношенню до дітей із
радіаційно забруднених територій (Маневицький р-н та смт.Любешів), де
показники КПВ становлять, у середньому, 5,35±0,22 зуба (р<0,05) та 4,78±0,20
зуба ( р>0,05). Інтенсивність ураження зубів карієсом у дітей групи порівняння
склала, у середньому, 3,16±0,52 зуба (рис. 3.3).
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Рисунок 3.3 – Інтенсивність карієсу зубів серед обстежених дітей за
середніми показниками (КПВ)
Результати детального аналізу інтенсивності карієсу показали, що у
вікових групах дітей 12 та 15 років, які проживають на територіях, що
піддалися впливу ЧАЕС, показники КПВ значно вищі, ніж у однолітків, які
проживають на території техногенного навантаження та у м. Луцьку. Найбільш
суттєву різницю виявлено у школярів 15-річного віку, де середні дані у дітей
Маневицького р-ну становлять 8,68±0,30 каріозного зуба та смт. Любешова
7,36±0,31 зуба (р<0,05). Тоді як серед дітей м. Нововолинська та м. Луцька дані
показники складають 6,64±0,26 зуба та 5,21±1,13 зуба (р<0,05).
Отримані дані свідчать, що ураженість карієсом зубів з віком має
тенденцію до зростання. Так, інтенсивність карієсу постійних зубів 7-річних
дітей

усіх

територій

проживання

(смт. Любешів,

Маневицький

р-н,

м. Нововолинськ та м. Луцьк) відповідає «низькому рівню» (КПВ=1,47±0,12
зуба; КПВ=1,48±0,11 зуба; КПВ= 2,31±0,12 зуба та КПВ=1,21±0,08 зуба,
відповідно), а у 12-річному віці достовірно ( у всіх випадках р<0,01) зростає до
«середнього рівня» (м. Луцьк КПВ=3,07±0,28 зуба та м. Нововолинськ
КПВ=4,83±0,16 зуба), а у підлітків смт. Любешів та Маневицького р-ну навіть
до «високого рівня» (КПВ= 5,52±0,24 зуба та КПВ= 5,89±0,25 зуба, відповідно)
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(рис. 3.4). Достовірно вищими виявились показники у дітей 15-річного віку з
різним характером забруднення навколишнього середовища. Так, у дітей
техногенно забрудненого м. Нововолинська показники індексу КПВ зросли з
4,83±0,16 зуба у 12 років до 6,64±0,26 зуба у 15 років, що відповідає
«високому» та «дуже високому» рівню ураженості. У 15-річних школярів
Маневицького р-ну та смт. Любешова діагностовано «дуже високий» рівень
ураженості карієсом (КПВ=8,68±0,30 зуба та КПВ= 7,36±0,31 зуба, відповідно)
(р< 0,01). У той час у дітей 15 років групи порівняння показники ураженості
карієсом зубів порівняно з однолітками з інших територій проживання дещо
менші (КПВ=5,21±1,13 зуба), проте теж є досить високими та відповідають
«високому» рівню ураженості зубів.

Любешів

Маневичі

Нововолинськ

Луцьк
8,68
7,36
6,64

5,52

5,89
5,21

4,83
3,07
2,31
1,47

1,48

7 років

1,21

12 років

15 років

Рисунок 3.4 – Інтенсивність ураження зубів карієсом у обстежених
дітей з урахуванням віку (КПВ)
З метою оцінки якості санації порожнини рота та ефективності
проведених профілактичних заходів досить важливим є аналіз структури
інтенсивності карієсу за індексом КПВ у різних вікових категоріях. Результати
аналізу за середніми показниками виявили різницю в кількості каріозних,
незапломбованих зубів у школярів із радіаційно забруднених територій,
м. Нововолинська та групи порівняння (рис 3.5). У дітей, які проживають на
радіаційно забруднених територіях, відсоток каріозних та не запломбованих
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зубів є найвищим та складає 69,53 % (Маневицький р-н) та 66,31 %
(смт. Любешів). У дітей, які проживають на техногенно забрудненій території
дані показники дещо менші та становлять 64,48 %. У дітей, які проживають в
«умовно чистому» м. Луцьку ці показники найменші по відношенню до
показника дітей з екологічно забруднених територій, та становлять 53,79 %.
Привертає увагу суттєва різниця в кількості запломбованих зубів у дітей, які
проживають в різних екологічних умовах. Найвищий відсоток дітей із
запломбованими зубами виявлено в групі порівняння – 44,62 % . Кількість
запломбованих зубів дітей м. Луцька в 1,5 рази більша відносно показника
дітей, які проживають у Маневицькому р-ні та та в 1,3 рази порівняно з
показниками школярів м. Нововолинська. Отже, в Маневицькому р-ні та
смт. Любешів виявлено найменшу кількість школярів із запломбованими
зубами – 29,53 % та 20,54 % відповідно. Набільша кількість видалених зубів
виявлено у дітей смт. Любешів (3,15 %).
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Рисунок 3.5 – Структура КПВ у обстежених дітей за середніми
показниками (%)
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Аналіз окремих компонентів індексу КПВ з урахуванням вікової
категорії обстежених дітей показав, що найбільшу кількість незапломбованих
зубів діагностовано в школярів 12-річного віку, які мешкають на радіоактивно
забрудненій території Маневицького р-ну, що складає 4,71±0,26 каріозного
зуба (80,00 %) від загального числа оглянутих дітей даної вікової категорії
(табл. 3.1).

м. Луцьк

пункт

м. Нововолин
ськ

смт. Любешів

Маневицький р-н

Населений

Таблиця 3.1 – Структура інтенсивності карієсу зубів у дітей у віковому аспекті
7 років

12 років

15 років

КПВ

КПВ

КПВ

1,48±

0,94±

0,54±

5,89±

4,71±

1,16±

0,02±

8,68±

5,53±

3,04±

0,11±

0,11

0,11

0,10

0,25

0,26

0,16

0,01

0,30

0,23

0,26

0,03

#

#

*#

#

*#

*

1,47±

0,85±

0,62±

5,52±

3,54±

1,90±

0,07±

7,36±

5,12±

1,88±

0,36±

0,12

0,11

0,08

0,24

0,23*

0,20

0,02

0,31

0,29

0,23

0,08

#

#

#

*

*#

*#

2,31±

1,58±

0,73±

4,83±

3,03±

1,75±

0,05±

6,64±

4,27±

2,27±

0,10±

0,12

0,11

0,11

0,16

0,20

0,15

0,02

0,26

0,29

0,19

0,03

#

#

#

#

*#

*#

*

1,21±

0,95±

0,26±

3,07±

1,67±

1,36±

0,04±

5,21±

2,48±

2,62±

0,10±

0,08

0,08

0,03

0,28

0,31

0,21

0,02

1,13

0,51

0,16

0,02

*

*

Середнє

*

1,61±

1,08±

0,53±

4,82±

3,23±

1,54±

0,04±

6,97±

4,19±

2,70±

0,16±

0,11

0,11

0,09

0,21

0,23

0,17

0,01

0,29

0,27

0,22

0,04

*#

*

#

Примітки:

#

#

*
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1. * ‒ достовірна (р<0,05) – різниця між значеннями показника «К» або «П» у
віковому аспекті порівняно з дітьми 7 років.
2. # ‒ достовірна різниця між показниками м. Луцьк та іншими населеними
пунктами з урахуванням дитячого віку.
У дітей 15-річного віку даний показник дещо менший та становить
64,00 %. Водночас у дітей м. Луцька даних вікових категорій,кількість зубів
уражених

карієсом

достовірно

менша

та

складає

1,67±0,3

та

2,48±0,51каріозного зуба (54,29 % і 47,62 % відповідно) (р<0,05). У дітей 7річного віку техногенно забрудненого м. Нововолинська також діагностовано
досить високий відсоток незапломбованих зубів, поріняно з однолітками з
інших обстежених нами територій проживання. На одну 7-річну дитину
припадає 1,58±0,12 каріозного зуба (68,40 %) та лише 0,73±0,11 пломбованого
(31,60 %).
Водночас порівняно з 12-річними, в 15-річних школярів всіх оглянутих
нами територій проживання збільшується кількість запломбованих зубів.
Найбільшу кількість проліковано карієсу діагностовано серед 15-річних дітей
радіаційно забрудненого Маневицького р-ну (3,04±0,26 зуба, 35,00 %), а
найменшу в школярів техногенно забрудненого м. Нововолинськ (2,27±0,19
зуба, 31,37 %) та смт. Любешів (1,88±0,23 зуба, 28,71 %) даної вікової
категорії.

В

радіаційно

забрудненому

Маневицькому

р-ні

кількість

запломбованих зубів зростає на 15,33 %, в м. Нововолинськ – на 2,05 % та в
групі порівняння – на 5,99 %. Дані результати переконливо свідчать, що діти
старшої вікової категорії всіх оглянутих нами територій проживання більш
ретельно догядають за порожниною рота та із більшою відповідальністю
відносяться до свого стоматологічного здоров'я.
Надалі нами був проведений аналіз та оцінка приросту карієсу зубів у
дітей різних вікових категорій та територій проживання. Було виявлено, що
ураження постійних зубів каріозним процесом безсумнівно зростає (табл. 3.2)
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Населений
пункт

Таблиця 3.2 – Абсолютний приріст карієсу в дітей за вікові період
Вік ( роки)
7

12

Абсолютний приріст
15
КПВ

з 7 до 12

з 7 до 15

з 12 до 15

років

років

років

КП

КПВ

1,48±0,11

5,89±0,2
5

8,68±0,30 4,41±0,01
#

7,20±0,06 2,79±0,05
*

1,47±0,12

5,51±0,2
4

7,36±0,31 4,04±0,02
#

5,89±0,05 1,85±0,07
*

2,31±0,12

4,83±0,1
6

6,64±0,26 2,52±0,10

4,33±0,14 1,81±0,01

1,21±0,08

3,07±0,2
8

5,21±1,13 1,86±0,20
#

4,0±1,05
*

Маневицьк
ий р-н
смт. Любе
шів
м. Нововол
инськ

м. Луцьк

2,14±0,08

Примітки:
1. * – достовірна (р<0,05) різниця між значеннями приросту карієсу зубів у
дітей 7-15 років, які проживають на забруднених територіях з дітьми м. Луцька;
2. # – достовірна (р<0,05) різниця між показниками приросту карієсу зубів у
дітей 7-12 років, які проживають на забруднених територіях з дітьми м. Луцька.
Найбільший приріст каріозних порожнин у період з 7 до 15 років було
виявлено у дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях
Маневицького р-ну та в смт. Любешів, що в свою чергу становить7,20±0,06
зуба та 5,89±0,05 відповідно. Для порівняння, приріст інтенсивності карієсу у
дітей з групи порівняння за даний віковий період, становить 4,0±1,22 зуба, що
вірогідно (р<0,05) відрізняється від аналогічного показника в Маневицькому рн та смт. Любешів. Приріст каріозних зубів в школярів у період з 7 до 12 років
суттєво вищий на екологічно несприятливих територіях порівняно з підлітками
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у період з 12 до 15 років аналогічних територій проживання. Найвищий
приріст інтенсивності карієсу з 7 до 12 років виявлено серед дітей радіаційно
забруднених територій проживання (Маневицького р-н та смт. Любешів), що
становить 4,41±0,01 та 4,04±0,02 зуба відповідно. У дітей з 7 до 12 років, які
проживають в «умовно чистому» м. Луцьк приріст карієсу постійних зубів
вірогідно відрізняється (p<0,05) від інших територій проживання та становить
1,86±0,20 зуба. У віковий період з 12 до 15 років приріст інтенсивності карієсу
дещо зменшується та варіює залежно від місця проживання обстежених дітей.
Так, у дітей радіаційно забрудненого Маневицького р-ну в даний віковий
період ураженість зубів карієсом постійних зубів зростає на 2,79±0,05 зуба.
Водночас у дітей смт. Любешів та м. Нововолинська отримані дані практично
рівні у даній віковій категорії та становлять 1,85±0,07 зуба та 1,81±0,00 зуба,
що вірогідно (p<0,05) відрізняється від показника, який ми виявили в школярів
радіоактивно забрудненого Маневицького р-ну.
Із метою виділення груп дітей, які мають найбільші показники «К»
порівняно з його середнім значенням, нами було вирішено провести
визначення найвищої інтенсивності карієсу (НІК) у дітей, які проживають в
різних екологічних умовах Волинської області. В результаті було дігностовано,
що найвищий рівень інтенсивності карієсу (НІК) у дітей, які проживають на
радіоактивно забрудненій території (Маневицикий р-н та смт. Любешів), у
середньому, складає 7,40±0,14 та 7,05±0,20 каріозного зуба, що значно вище по
відношенню до індексу КПВ для даних територій проживання (5,36±0,22 та
4,78±0,20) зуба (р<0,05). Зокрема, виявлено, що у дітей, які проживають на
території техногенного забруднення (м. Нововолинськ) НІК склав 6,38±0,22
зуба, що вірогідно (р<0,05) вище відносно показника КПВ (4,60±0,15) дітей,
для даної території проживання. Серед школярів м. Луцька показник (НІК)
порівняно з дітьми інших оглянутих територій був вірогідно (р>0,05) меншим
та становив, в середньому, 5,28±0,24 зуба при КПВ дітей для даної території
проживання (3,16±0,52 зуба) (табл. 3.3).
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Таблиця 3.3 – Найвища інтенсивність карієсу зубів у обстежених дітей за
середніми показниками
Населений пункт

Значення КПВ

Значення НІК

Маневицький р-н

5,36±0,22

7,40±0,14 *

смт.Любешів

4,78±0,20

7,05±0,20 *

м. Нововолинськ

4,60±0,15

6,38±0,22 *

м. Луцьк

3,16±0,52

5,28±0,24

Примітка:
* - ступінь вірогідності різниці (р<0,05) між значеннями НІК у дітей, які
проживають у м. Луцьк та інших територіях.
В оглянутих населених пунктах Волинської області проведено детальний
аналіз ступенів активності каріозного процесу в різних вікових категоріях
дітей. Діагностовано, що найбільшу кількість дітей з I ступенем активності
карієсу виявлено в групі порівняння та м. Нововолинськ, що відповідно
становить, у середньому, 20,76 % та 19,1 % (рис. 3.6) від загальної кількості
обстежених. Відсоток дітей з III ступенем активності карієсу був найбільшим
на радіоактивно забруднених територіях (Маневицький р-н та смт. Любешів),
що, в середньому, становив 63,47 %. Для порівняння в м. Луцьк даний
показник достовірно (p<0,05) менший в 2,13 рази та складає 29,8 % дітей.
Активність карієсу II ступеня виявилась практично однаковою в техногенно
забрудненому м. Нововолинськ та в дітей групи порівняння (45,4 % та 49,44 %
дітей відповідно). Кількість дітей з II ступенем активності карієсу Луцьк
достовірно (p<0,05) вище по відношенню до дітей Маневицького р-ну, де
даний показник в 4,13 рази менший та становить 11,96 %.
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Рисунок 3.6 – Ступінь активності карієсу в дітей з обстежених
територій за середніми показниками (%)
При детальному аналізі стоматологічного рівня здоров'я (СРЗ) 12-річних
дітей, які проживають на територіях з різними екологічними умовами було
виявлено, що СРЗ у дітей, які проживають на радіоактивно забруднених
територіях (смт. Любешів та Маневицький р-н) є найнижчим серед усіх
оглянутих

нами

територій,

та

становить,

у

середньому,

53,07±2,84 %‒58,94±2,83 % (рис. 3.7).
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Рисунок 3.7 – Рівень стоматологічного здоров'я у дітей, які проживають
в різних екологічних умовах (%)
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В техногенно забрудненому м. Нововолинськ дані показники дещо вищі
(66,45±2,69 %) порівняно з аналогічними даними дітей, які проживають на
радіоактивно забруднених територіях. Найкращий рівень стоматологічного
здоров'я (СРЗ) серед усіх обстежених нами дітей діагностовано в «умовно
чистій» території м. Луцька 76,36±2,40 %. Детальний аналіз отриманих
результатів

свідчить

про

негативний

вплив

чинників

навколишнього

середовища на стоматологічний рівень здоров’я (СРЗ) оглянутих нами
школярів.
Результати епідеміологічного обстеження дітей, які проживають в різних
екологічних умовах Волинського регіону, свідчать про високий рівень
захворюваності постійних зубів карієсом. Тому під час планування комплексу
профілактичних заходів доцільною є оцінка рівня (РСД) (рис 3.8).

Рисунок 3.8 – Рівень стоматологічної допомоги дітям, які проживають в
різних екологічних умовах (%)
Детальний

аналіз

отриманих

результатів

показав,

що

рівень

стоматологічної допомоги дітям на оглянутих нами територіях є недостатній.
Так

на

радіоактивно

забруднених

територіях

(Маневицький

р-н

та

смт. Любешів) даний показник становить, у середньому, 33,52 %. В дітей з
групи порівняння даний показник дещо вищий відносно дітей з радіоактивно
забруднених територій, проте теж є досить низьким та становить, у
середньому, 39,94 %.
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Аналіз отриманих результатів показав, що ураженість зубів карієсом у
дітей на оглянутих територіях Волинської області, згідно з критеріями ВООЗ, є
високою. На територіях, які піддалися впливу ЧАЕС (Маневицький р-н та
смт. Любешів) поширеність карієсу є практично найвищою серед оглянутих
територій 86,75 % та 89,32 % відповідно. Слід зазначити, що з віком
поширеність карієсу збільшується на всіх оглянутих територіях: із 71,57 % у 7
років до 95,00 % у 15 років в Маневицькому р-ні; із 63,11 % до 91,43 %
відповідно в м. Луцьк та із 88,24 % до 95,10 % відповідно в м. Нововолинськ,
(р<0,05).
Показники інтенсивності карієсу на оглянутих територіях є також досить
високими. Так, у 15-річних школярів Маневицького р-ну інтенсивність
ураження зубів карієсом сягає 8,68 каріозного зуба. У дітей «умовно чистого»
м. Луцька даної вікової категорії даний показник становить 5,21 зуба.
Проведений аналіз окремих компонентів структури інтенсивності карієсу
(КПВ) показав, що у дітей, які проживають на радіаційно забруднених
територіях, відсоток каріозних зубів є найвищим серед оглянутих територій та
складає 69,53 % (Маневицький р-н) та 66,31 % (смт. Любешів). Найвищий
відсоток дітей із запломбованими зубами виявлено в м. Луцьк – 44,62 %,
найменший в Маневицькому р-ні – 29,53 %. Привертає увагу, що з віком
приріст карієсу на усіх оглянутих територіях збільшується. Найбільший
приріст каріозних порожнин у період з 7 до 15 років виявлено у дітей з
радіаційно забруднених територій Маневицького р-ну та смт. Любешів, що
становить 7,20±0,06 зуба та 5,89±0,05 зуба. Прослідковується тенденція до
збільшеня частки дітей з III ступенем активності карієсу, які проживають на
радіоактивно та техногенно забруднених територіях. Аналіз найвищої
інтенсивності карієсу показав, що найвищим даний показник є серед дітей
Маневицького р-ну – 7,40±0,1 зуба та найнижчим в групі порівняння –
5,28±0,24 зуба. Аналіз рівня стоматологічної допомоги на оглянутих
територіях показав, що він є недостатнім.
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Отримані результати переконливо свідчать про недостатній рівень та
несвоєчасне проведення санації порожнини рота у дітей, які проживають у
різних екологічних умовах Волинського регіону. Високий рівень ураженості
зубів карієсом у дітей потребує подальшого дослідження для з'ясування
чинників ризику виникнення карієсу зубів з метою розробки та встановлення
чіткого алгоритму профілактичних заходів, спрямованих на покращення
стоматологічного здоров'я серед обстежених дітей Волинської області.
3.2. Гігієнічний стан порожнини рота в обстежених дітей
Важливу роль у виникненні карієсу та хвороб пародонту як і у дітей, так і
у дорослих відіграє гігієна порожнини рота. Тому з метою визначення якості
догляду за порожниною рота нами було проведено аналіз гігієни порожнини
рота за індексом Ю. А. Федорова-В. В. Володкіної у 918 дітей територій з
екологічним навантаженням та у 313 дітей м. Луцька («умовно чиста»
територія) віком 7, 12 та 15 років.
Аналіз

отриманих

результатів

показав,

що

у

третини

дітей

(33,73±0,98 %), що проживають на радіоактивно забруднених територіях,
гігієнічний стан порожнини рота є незадовільним, в той час як у дітей, які
проживають в «умовно чистому» м. Луцьк цей показник практично менший в 2
рази та становить, у середньому, 14,10±1,19 % (p<0,01) (табл. 3.4).
Встановлено, що дітей із задовільним рівнем гігієни порожнини рота
найбільше дітей в «умовно чистому» м. Луцьк, що в середньому, становить
36,47±0,76 %. На радіоактивно та техногенно забруднених територіях
(Маневицький р-н, смт. Любешів та м. Нововолинськ) виявлено практично
однакову кількість дітей з задовільним станом гігієни порожнини рота:
26,14±0,70 %, 30,90±1,26 % та 30,97±0,83 % відповідно (р<0,05). Детальний
аналіз гігієнічного стану порожнини рота показав, що добра гігієна порожнини
рота у дітей була практично однаковою в м. Нововолинськ (29,04±1,56 %) та на
радіоактивно забруднених територія (28,07±0,65 %). Найвищу кількість
школярів з доброю гігієною порожнини рота виявлено в м. Луцьк –

81

44,97±1,27 % (р<0,01). Встановлено незначний відсоток дітей на оглянутих
територіях з поганою гігієною порожнини рота. Так, найбільша кількість дітей
з даним показником виявилась в м. Нововолинськ – 13,03±0,65% та в
Маневицькому р-ні – 10,63±1,74 %, а найменша в «умовно чистому» м. Луцьк
– 4,46±0,64 %.
Таблиця 3.4 – Гігієнічний стан порожнини рота обстежених дітей ( у %)
Обс

Населений

теж

Пункт

ені

Рівень гігієни
Добрий

Задовільний Незадовільний

Поганий

м. Луцьк

313

44,97±1,27*

36,47±0,76

14,10±1,19

4,46±0,64

м.Нововол.

307

29,04±1,56*

30,97±0,83

26,96±2,33

13,06±0,65

Манев.р-н

305

27,50±0,52#

26,14±0,70

35,73±0,46#

10,63±1,74

смт. Любешів

306

28,51±0,78*

30,90±1,26

31,85±1,51#

9,08±0,40

Примітки:
1.* достовірна різниця між рівнями гігієни (добрим та поганим) у дітей, які
проживають на одній території
2. # - достовірна різниця між рівнями гігієни у дітей, які проживають на різних
територіях та м. Луцьк
Детальний аналіз гігієни порожнини рота у дітей у віковому аспекті
показав, що з віком кількість дітей м. Луцька з доброю гігієною порожнини
рота збільшується (табл. 3.5), що не можна сказати про дітей, які мешкають на
екологічно

забруднених

територіях.

Так,

в

техногенно

забрудненому

м. Нововолинськ кількість дітей з доброю гігієною в 7-річному віці становила
43,14±4,90 %, а в 15 років число школярів зменшилось практично в 2 рази та
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становить – 29,41±4,51 % (p<0,05). На радіаційно забруднених територіях
(Маневицький р-н та смт. Любешів) спостерігається дещо інша ситуація.
Найбільша кількість дітей з доброю гігієною порожнини рота виявлена у 12річних школярів Маневицького р-ну (33,00±4,70 %) та 15-річних дітей
смт. Любешів (34,65±4,74 %).
Із задовільним станом гігієни порожнини рота кількість дітей
Маневицького р-ну, в 7-річному віці становить – 29,41±4,51 %, в 12-річному
зростає до 30,00±4,58 % та в 15 років різко знижується до 19,00±3,92 %
(р<0,06). Практично так само, як і у дітей Маневицького р-ну, у школярів
м. Луцька у 7-річному віці кількість дітей із задовільним станом вища, ніж у
15-річних. Серед обстежених дітей м. Нововолинська найменшу кількість дітей
із задовільним станом гігієни порожнини рота виявлено серед 12-річних
школярів (22,33±4,10 %), в 7-річному та 15-річному віці кількість дітей
практично не відрізняється.
Найменшу кількість дітей з незадовільним станом гігієни порожнини
рота діагностовано серед 15-річних школярів м. Луцька (5,71±2,27 %).
Найбільша кількість дітей з незадовільним станом порожнини рота була
виявлена у 12-річних школярів техногенно забрудненого м. Нововолинськ, що
становить 51,46±4,92 %. На радіоактивно забрудненій території Маневицького
р-ну дані показники практично однакові у всіх вікових категоріях дітей,
найбільше дітей з незадовільним станом гігієни порожнини рота виявлено
серед 7-річних школярів. У дітей смт. Любешів кількість школярів з
незадовільною гігієною найвища у 7-річному віці та становить 45,71±4,86 %.
З поганим гігієнічним станом порожнини рота найбільшу кількість дітей
діагностовано серед 15-річних школярів, які проживають на екологічно
забруднених територіях, а саме: 17,65±3,77 % м. Нововолинська, 22,00±4,14 %
Маневицького р-ну та 9,92±2,97 % смт. Любешів.
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Вік (у роках)

Таблиця 3.5 – Гігієнічний стан порожнини рота у дітей з урахуванням віку (у %)

7

Рівень гігієни
Добрий
Ма-

Лю-

Лу-

Ново-

Ма-

Любе

Лу-

Но-

Ма-

Лю-

Лу-

Но-

Ма-

Лю-

цьк

вовол.

енев.

беш.

цьк

вол.

нев.

ш.

цьк

вовол.

нев.

беш.

цьк

вовол.

нев.

беш.

33,33

29,41

17,14

21,36

13,73

41,18

45,71

1,94

9,80±

4,90±

6,67±

#

±4,04

±3,41

±4,87

#

±4,86

#

±1,36

2,94

2,14

2,43

33,01± 43,14± 24,51± 30,48± 43,69±

днє

4,90*

±4,67

±4,51

±3,68

40,00± 14,56± 33,00± 20,39± 38,10±

22,33

30,00

34,95

15,24

51,46

32,00

33,98

6,67±

11,65

5,00±

10,68

±4,10

±4,58

±4,70

±3,51

±4,92#

±4,66#

±4,67#

2,43

±3,16

2,18

±3,04

37,25

19,00

40,59

5,71±

15,69

34,00

15,84

4,76±

17,65

22,00

9,92±

±4,79

±3,92#

±4,89

2,27

±3,60

±4,74#

±3,63

2,08

±3,77#

±4,14# 2,97

44,97± 29,04± 27,50± 28,51± 36,47±

30,97

26,14

30,90

14,10

26,96

35,73

31,85

4,46±

13,03

10,63

1,27*

±0,83

±0,70#

±1,26

±1,19

±2,33

±0,46#

±1,51#

0,64

±0,65#

±1,74# 0,40#

3,48#

4,26

4,70*

4,49*

#

4,89*

3,97*

4,74

61,90± 29,41± 25,00± 34,65± 27,63±
4,74

Сере

Поганий

Но-

4,78*

15

Незадовільний

Лу-

4,63*

12

Задовільний

4,51#

1,56

4,33#

0,52

4,74#

0,78

4,36

0,76

Примітки:
1.* достовірна різниця між рівнями гігієни (добрий і поганий) у дітей одного віку, які проживають на одній території
2. # - достовірна різниця між рівнями гігієни у дітей, які проживають на різних територіях та м. Луцьк

9,08±
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Аналіз отриманих результатів показав, що індекс гігієни ротової
порожнини коливається від доброго до незадовільного залежно від віку та
території проживання дітей (рис. 3.9).
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15 років

Рисунок 3.9 – Індекс гігієни порожнини рота за Ю. А. ФедоровимВ. В. Володкіною у обстежених дітей (у балах)
У 7-річних дітей, які проживають на різних територіях, індекс гігієн
порожнини рота практично однаковий, найбільший він у дітей, які
проживають на території радіоактивно забрудненого Маневицького р-ну та
становить 1,85±0,06 бала та найменший у техногенно забрудненому
м. Нововолинськ – 1,44±0,05 ( р<0,05). Зокрема, в 12 років дані показники
суттєво змінюються та зростають. У 12-річних школярів Маневицького р-ну
індекс гігієни порожнини рота став незадовільним і становить 2,1±0,06, чого
не можна сказати про дітей даної вікової категорії, які проживають в «умовно
чистому» м. Луцьк, де даний показник став нижчим відносно 7-річних
школярів та становить 1,16±0,05 бала відповідно. При оцінці гігієнічного
стану порожнини рота 12-річних дітей м. Нововолинська було виявлено, що
індекс гігієни є також незадовільним та становить 2,54±0,05 бала. Також було
виявлено, що школярі 15-річного віку всіх оглянутих нами територій, окрім
Луцька, не дотримуються гігієни порожнини рота. У дітей Маневицького р-ну
та смт. Любешів показники гігієни порожнини рота є незадовільними та
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становлять відповідно 2,47±0,07 та 2,4±0,05 бала (р<0,07) бала, чого можна
сказати про школярів м. Луцька, у яких індекс гігієни дещо зріс порівняно з
12-річними, проте є досить низьким та становить 1,64±0,05 бала.
Оцінюючи гігієнічний стан порожнини рота у дітей за індексом
Ю. А. Федорова – В. В. Володкіної, які проживають в різних екологічних
умовах Волинського регіону, нами було встановлено, що у більшості школярів
стан гігієни порожнини рота є незадовільним. З віком рівень гігієни
порожнини рота погіршується, що свідчить про недостатній рівень гігієнічних
знань та мотивацію дітей до догляду за порожниною рота. Отже, на оглянутих
нами територіях досить актуальним є питання проведення санітарнопросвітньої роботи серед школярів молодших та старших класів. Також при
проведенні профілактичних заходів доцільно врахувати, що незадовільний
рівень гігієни порожнини рота, а особливо в період активної мінералізації
емалі слугує вагомим чинником розвитку карієсу та хвороб тканин пародонта
серед дитячого населення.

3.3. Суб'єктивна оцінка стоматологічного здоров'я дітьми, які проживають на
екологічно несприятливих територіях
Епідеміологічні та клінічні спостереження за дітьми свідчать, що при
проведенні та наданні стоматологічної допомоги дітям, дуже мало уваги
приділяється уваги чинникам ризику виникнення карієсу, щоденним звичкам
харчування дітей, обізнаності щодо догляду за порожниною рота, мотивації до
регулярного відвідування стоматолога та своєчасного лікування зубів.
Міжнародна стоматологічна література свідчить про значне зниження
ураження зубів карієсом у ключових групах дітей, що пов'язано з практичною
реалізацією комунальних програм первинної профілактики [277, 274, 321, 314,
289, 283]. Доведено, що для забезпечення ефективних профілактичних заходів
дуже важливим є моніторинг поведінкових аспектів дітей та оцінка їх
взаємозв'язку з стоматологічним статусом.
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Метою нашого подальшого дослідження була суб'єктивна оцінка
стоматологічного здоров'я дітьми 12 та 15 років.
З метою моніторингу стоматологічного здоров'я та ризику виникнення
стоматологічних захворювань ВООЗ запропоновано ряд критеріїв. Сьогодні
найбільш раціональною інформаційною системою є EGOHID – 2005
(Європейська глобальна система індикаторів стоматологічного здоров'я) [293,
304, 286, 275, 301, 304]
Анонімне анкетування проводилось у двох ключових вікових групах
дітей 12 та 15 років. Аналіз отриманих результатів показав, що діти по-різному
оцінюють стан своїх зубів (рис. 3.10). Більшість дітей, загалом, відповіла, що
стан їх зубів є «задовільним», дещо менша частина школярів оцінила стан
своїх зубів та ясен як «хороший». Решта дітей зазначила у своїх відповідях, що
станїх зубів та ясен «відмінний» та «поганий». На рис. 3.10 наведено дані
щодо відповідей дітей. Було виявлено, що в середньому 51 % 12-річних
школярів,

що

проживають

на

радіоактивно

забруднених

територіях

(Маневицький р-н та смт. Любешів), оцінили стан порожнини рота як
«задовільний» та 38,8 % дітей, що проживають на території техногенно
навантаження в м. Нововолинськ. Значно менша кількість 12-річних дітей
м. Луцька стверджують, що стан їх зубів є «задовільний» – 10 %. Менша
кількість дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях
(Маневицький р-н та смт. Любешів) відповіли, що стан їх зубів «хороший»
(19,1 %) порівняно з дітьми «умовно чистого» м. Луцька, в яких цей показник
суттєво вищий, та становить у середньому 42,5 %. Більше третини 12-річних
школярів м. Луцька оцінили стан своїх зубів, як «відмінний» (35 %).
Діти 15-річного віку із різних територій проживання частіше оцінюють
стан своїх зубів як «задовільний» (смт. Любешів – 67,5 %, Маневицький р-н –
54 %, Нововолинськ – 49,1 %), ніж «хороший» (16,6 %, 24,05 % та 41,05 %
відповідно). Школярі 15-річного віку «умовно чистого» м. Луцька дещо поіншому відносяться до стану своїх зубів та 26,52 % оцінюють стан своїх зубів,
як «задовільний» та 59,26 % дітей, як «хороший».
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Рисунок 3.10 ‒ Відповіді школярів на запитання: «Як ви оцінюєте стан
своїх зубів та ясен?» індикатор D3 (%)
Досить важливим показником, який відображає стоматологічний статус
є індикатор D2, що характеризує наявність зубного болю. Згідно з
отриманими результатами дослідження найчастіше протягом останнього року
відчували

зубний

біль

12-річні

школярі

радіоактивно

забрудненого

Маневицького р-ну та м. Луцька (41,15 % та 60 % відповідей) та 15-річні
підлітки

смт. Любешова

–

36,5 %.

Згідно

результатами

отриманого

анкетування 12-річні та 15-річні діти техногенно забрудненого Нововолинська
значно рідше порівняно із дітьми з інших оглянутих нами територій,
відчували зубний біль, що становить у середньому 18 % та 20 %, відповідно.
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Відсоток дітей, які ніколи не відчували зубний біль, майже однаковий у дітей,
які проживають в різних екологічних умовах та становить у середньому серед
12-річних школярів 26,81 % та 15-річних 25,85 %. Результати свідчать, що в
м. Луцьку досить високим є відсоток дітей, які «ніколи протягом 12 місяців»
не скаржились на частий зубний біль, що становить 35 % відповідей серед 12річних та 26,3 % серед 15-річних школярів (рис. 3.11). Такі результати
свідчать, що частий зубний біль у школярів, які проживають на територіях з
різними екологічними умовами, співпадає з досить високими показниками
КПВ серед оглянутих дітей. Решта дітей відповіли, що відчували зубний біль
«рідко» та «не пам'ятаю».
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Рисунок 3.11 – Співвідношення 12-річних та 15-річних школярів, які
протягом останніх 12-місяців відчували зубний біль (%)
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Детальний аналіз наступного питання: «Чи задоволені Ви виглядом своїх
зубів?» показав, що, в середньому, 36,6 % 12-річних та 33,42 % 15-річних
школярів «задоволені» виглядом своїх зубів (рис. 3.12). Виявилось, що
найбільший відсоток дітей, які «задоволені» виглядом своїх зубів, проживає в
м. Луцьку та на території техногенного навантаження у м. Нововолинськ, що
становить серед обох вікових категорій, в середньому, 54,95 % та 36,45 %
відповідно. Досить вагомий відсоток дітей стверджує, що «не задоволені»
виглядом своїх зубів. Так відповіли, в середньому, 50,5 % 12-річних та 48,97 %
15-річних дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях
(смт. Любешова та Маневицького р-ну). Для порівняння в «умовно чистому»
м. Луцьк відсоток дітей, «незадоволених» виглядом своїх зубів, практично в 2
рази менший по віношенню до анкетованих однолітків з інших територій
проживання та становить для двох вікових груп 27,5 % та 36,8 % відповідно.
Досить значний відсоток серед анкетованих нами дітей на обстежених
територіях байдуже відносяться до стану своїх зубів (в середньому, – 13,98 %
12-річних та 10,75 % 15-річних дітей). Найбільша кількість дітей, які байдуже
ставляться

до

своїх

зубів,

виявлено

серед

15-річних

підлітків

в

м. Нововолинськ та Маневицькому р-ні (17,75 %, та 15,25 % відповідно). Решта
анкетованих школярів відмітили у своїх відповідях, що «не знають», чи
задоволені вони виглядом своїх зубів.
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Рисунок 3.12 – Відношення до стану своїх зубів школярами 12років та 15-років (%)
Наступним не менш важливим питанням в анкеті було: «Чи уникаєте ви
усмішки через зовнішній вигляд своїх зубів?» (рис. 3.13). В середньому, на
всіх оглянутих територіях 32,41 % 12-річних та 39,61 % 15-річних дітей
уникають посмішки через зовнішній вигляд своїх зубів. З результатів
анкетування виявлено, що найчастіше уникають посмішки 12-річні та 15-річні
діти, які проживають на радіоактивно забруднених територіях Маневицького
р-ну та смт. Любешів (44,65 % та 40 % відповідно; 32,65 % та 48,35 %
відповідно) та 15-річні школярі м. Нововолинська (43,45 %). В м. Луцьк дані
показники виявились ще меншими порівняно з іншими оглянутими
територіями та становлять 15 % та 13,2 % відповідно. З результатів
проведеного нами анкетування видно, що більшість дітей не комплексує з
приводу поганого вигляду своїх зубів або попросту байдуже відносяться до
свого стоматологічного здоров'я. Третя частина з усіх анкетованих нами 12річних школярів «не уникають» посмішки. Найбільшу кількість дітей, які «не
уникають» посмішки, виявлено в «умовно чмстому» м. Луцьк та на території
радіоактивно забрудненого Маневицького р-ну у віці 15 років (86,8 % та
67,35 %, відповідно). Решта анкетованих нами дітей дали на дане запитання
відповідь «не знаю».
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Рисунок 3.13 – 12-річні та 15-річні школярі, які «уникають» та
«не уникають» посмішки через вигляд своїх зубів (у %)
Аналіз індикатора D5 «Чи доводилось Вам пропускати уроки через
зубний

біль?» дозволяє

виявити

недоліки

в проведенні

лікувально-

профілактичних заходів на комунальному рівні серед дитячого населення.
Результати анкетування школярів з цього питання показали, що у середньому
41,12 % 12-річних дітей на оглянутих територіях пропускали заняття через
наявність зубного болю та 43,87 % не пропускали. Найбільше турбував зубний
біль дітей смт. Любешова та Маневицького р-ну – 45 % та 54 % відповідно. А
найменше констатували в своїх анкетах пропуски занять через зубний біль 12річні діти м. Луцька – 15 %. Схожа ситуація склалась і серед старшокласників
– 42,48 % відповіли, що пропускали уроки через наявність зубного болю та
дещо більшим виявився відсоток школярів, що не пропускали уроки – 56,33 %.
Найбільше не пропускали уроки серед усіх анкетованих нами школярів діти
м. Луцька та м. Нововолинська – 88,95 % та 55,1 % (рис. 3.14). 8 %
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анкетованих нами школярів зазначили у своїх анкетах, що «не пам'ятають», чи
пропускали заняття через зубний біль.
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Рисунок 3.14 – Співвідношення 12 та 15-річних школярів, яким
доводилось пропускати заняття через зубний біль (%)
Одним із важливих аспектів організації ефективної лікувальнопрофілактичної стоматологічної допомоги дітям є раннє виявлення та
лікування карієсу на початкових його стадіях. Це можливо лише в разі
регулярного відвідування дітьми лікаря-стоматолога не рідше одного разу в
рік. Наступний проаналізований нами індикатор дає змогу прослідкувати за
частотою відвідування дітьми лікаря-стоматолога. На питання: «Скільки разів
Ви ходили до стоматолога протягом останнього року?» діти обстежених
територій відповіли досить по-різному. Суттєвий відсоток дітей, у середньому,
відповіли, що взагалі не відвідували стоматолога протягом останніх 12 місяців
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28 % та 30,81 % (рис. 3.15). Дещо менший відсоток школярів відповів, що
відвідує лікаря-стоматолога один раз на рік – 26,45 % 12-річних та 32,12 % 15річних. Два рази протягом останнього року ходили до стоматолога у
середньому 26,57 % 12-річних та 30,15 % 15-річних школярів, що є досить
низьким результатом. Найчастіше відвідували стоматолога діти «умовно
чистого» м. Луцька (45 % та 42,8 %) та м. Нововолинськ (36,5 % та 38,9 %).

Рисунок 3.15 – Частота відвідування школярами 12 років та 15 років
лікаря-стоматолога (%)
З результаті детального аналізу проведеного анкетування очевидно, що
діти, які проживають на радіоактивно забруднених територіях досить погано
проінформовані про частоту та характер профілактичних оглядів у лікарястоматолога.
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Одним із найвагоміших суб'єктивних індикаторів, що належать до
здорового способу життя, є дотримання рекомендованого режиму чищення
зубів. З даних описової літератури відомо, що зубна бляшка та наліт сприяють
виникненню каріозного процесу. Критичному накопиченню зубного нальоту
можна запобігти за допомогою регулярного чищення зубів та відповідно
дотриманням правил гігієни порожнини рота (рис. 3.16).
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Рисунок 3.16 – Режим чищення зубів дітьми 12 та 15 років (%)
Виявлено, що, у середньому, на радіоактивно забруднених територіях
(смт. Любешів та Маневицький р-н) лише 22,72 % 12-річних та 26,87 % 15річних дітей дотримуються рекомендованого режиму чищення зубів 2 рази на
день. В м. Нововолинськ регулярно, два рази на день, чистять зуби 28 % 12річних та 36,25 % 15-річних школярів. Найбільша кількість дітей, які
дотримуються рекомендованого режиму чищення зубів, виявлено серед про-
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анкетованих 15-річних школярів м. Луцька – 55 %. З результатів анкетування
виявлено, що більшість з числа анкетованих дітей чистять зуби один раз на
день. Так відповіли, у середньому, 56,76 % 12-річних та 55,5 % 15-річних
школярів. 6,25 % 12-річних школярів відповіли, що взагалі не чистять зуби. В
анкетах 15-річних школярів, які проживають на радіаційно забруднених
територіях, в середньому, 5 % відповіло, що інколи чистять зуби, решта дітей
таку відповідь у своїх анкетах не зазначила.
Загальновідомо, що одним з найефективніших засобів первинної
профілактики карієсу є фториди за умови їх постійного надходження до
організму або місцевого нанесення на зуби. Найзручнішим методом
надходження фторидів до тканин зубів є використання фторвмісних зубних
паст (рис. 3.17).
12 років
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

82,5
"з фтором"
"без фтору"

42,5

40,45

37,5

36,5

28,55

24,35

20

"не знаю"

34,95
12,5

35,2
смт.Любеш.

Манев.р-н

5
м.Нововол.

15 років

80
60
40

42,17
40,28
17,55

20

м.Луцьк

71,1

49,1

31,45
28,7
52,7
15,85

"з фтором"

26,3
22,2

"без фтору"
"не знаю"

2,6

0
смт.Любеш.

Манев.р-н

м.Нововол.

м.Луцьк

Рисунок 3.17 – Відсоток 12 та 15-річних школярів, що
використовують фторвмісні зубні пасти (%)
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Згідно з отриманими нами даними досить малий відсоток дітей
використовує для чищення зубів зубні пасти з фтором. В середньому 26,95 %
12-річних дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях,
використовують зубні пасти з фтором. Для порівняння в «умовно чистому»
м. Луцьк кількість дітей які використовують зубні пасти з фторидом, вища в 3
рази та становить 82,5 %. Серед анкетованих 12-річних школярів радіаційно
забруднених територій 36,35 % відмітили, що користуються пастою без фтору
та 41,47 %, що не знають, яку зубну пасту вони використовують, для
порівняння в «умовно читому» м. Луцьк 12,5 % відмітили в анкетах, що не
знають, якою зубною пастою вони користуються.
Виявлено, що серед 15-річних школярів, що проживають на екологічно
несприятливих територіях, 20,7 % використовують зубні пасти з фтором, в той
час в м. Луцьк 71,1 % дітей, зазначили у своїх анкетах, що користуються
зубною пастою з фтором. Практично однаковий відсоток дітей на оглянутих
територіях (смт.Любешів, Маневицький р-н та м. Нововолинськ) відповіли, що
використовують зубну пасту без фтору (42,17 %, 52,7 %, 49,1 %). Найменше
використовують зубну пасту без фтору школярі м. Луцька 12,12 % 15-річних
школярів написали в анкетах, що не знають, якою зубною пастою
користуються.
Досить важливим фактором, який сприяє зростанню каріозного процесу,
є частота прийому вуглеводної їжі, а особливо солодких продуктів, напоїв, що
в системі EGOHID числиться, як індикатор В1. Результати нашого
дослідження свідчать, що значний відсоток анкетованих школярів на
оглянутих територіях зловживають солодким та вживають його практично
щоденно (рис.3.18). В середньому, 52 % 12-річних та 50,87 % 15-річних
анкетованих нами дітей, відповіли, що споживають солодкі продукти кожного
дня. Найменше вживають солодке діти м. Нововолинська та «умовно чистого»
м. Луцька (25 %, 20 % та 22,5 %, 28,9 %, відповідно). В середньому, 46 % 12–
річних та 47,66 % 15-річних анкетованих школярів, які проживають на
екологічно забруднених територіях відмітили у своїх відповідях, що вживають
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солодкі продукти рідко. В м. Луцьк рідко вживають солодке 65,25 % дітей.
Решта анкетованих дітей дали відповідь, що вживають солодкі продукти кілька
разів на день.
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інформативність показників, дозволяє вивчити найважливіші поведінкові та
інші фактори, що в свою чергу негативно впливають на розвиток каріозної
хвороби. Аналіз індикаторів дає змогу оцінити ставлення школярів до їх
стоматологічного здоров'я, а також провести моніторинг ефективності програм
первинної профілактики карієсу зубів серед дитячого населення.
Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [137, 136, 23, 24,
25, 140, 26, 134] списку використаних джерел.
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РОЗДІЛ 4
ЗВ'ЯЗОК МІЖ СОМАТИЧНИМ СТАТУСОМ, ФІЗИЧНИМ РОЗВИТКОМ
ТА КАРІЄСОМ ЗУБІВ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ
В ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ

4.1. Зв'язок соматичного та стоматологічного статусу обстежених дітей, що
проживають в екологічно несприятливих умовах
Численні дослідження свідчать про вплив несприятливих чинників
навколишнього середовища на соматичне здоров'я дітей [28, 252]. На сьогодні
існує тенденція до підвищення рівня захворюваності дітей, які проживають на
екологічно забруднених територіях, на хвороби органів дихання, ендокринної
системи, шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, вроджені
аномалії 191, 58, 252.
Водночас загальносоматична захворюваність дітей має важливий вплив
на рівень стоматологічного здоров’я, зокрема на стан твердих тканин зубів [52,
1]. Встановлено, що у дітей, які часто хворіють, порушується формування
твердих тканин зубів, що в свою чергу сприяє зниженню структурнофункціональної резистентності емалі [216, 56].
Проте, недостатньо проаналізовані регіональні особливості хронічної
патології, яка етіопатогенетично пов’язана з забрудненням довкілля, та її
вплив на ураженість карієсом зубів у дітей. Тому постала необхідність
проаналізувати

соматичну

захворюваність

за

даними

обласного

інформаційного аналітичного центру за 2017 рік, та її зв'язок з карієсом зубів у
дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях.
Результати аналізу отриманих даних показали, що поширеність
соматичної патології серед дітей на оглянутих територіях (від 0 до 17 років
включно) у середньому становить 2074, 42 випадків на 1000 дітей. Найвищий
рівень поширеності соматичної патології діагностовано в м. Луцьк, він
становить 2436,3 випадків на 1000 дитячого населення (рис. 4.1). У радіаційно
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забруднених Маневицькому р-ні та смт. Любешів дані показники дещо менші
та становлять 2031,4 та 1917,6 випадків на 1000 дитячого населення.
Натомість, у м. Нововолинськ, який відноситься до техногеннозабрудненого
регіону, рівень захворюваності дітей є найменшою – 1912, 4 випадків на 1000
дитячого населення. Слід зазначити, що нами відмічені певні відмінності у
показниках ураження карієсом зубів у дітей радіаційно забруднених районів
порівняно

із

аналогічними

показниками

у

дітей

із

м. Луцька

та

м. Нововолинська. Так, поширеність карієсу постійних зубів у дітей
Маневицького району становить 86,64±1,95 %, при значенні інтенсивності –
5,35 зуба, Любешівського району – 89,33±1,89 %, при КПВ=4,78 зуба. У
техногенно

забрудненому

м. Нововолинську

ці

показники

становлять

93,11±1,45 % при інтенсивності КПВ=4,59 зуба. В умовно чистому м. Луцьк –
80,22±1,31 % та 3,16 зуба відповідно. Тобто можна зробити висновок, що
простежується чіткий зв'язок між високим значенням поширеності та
інтенсивності карієсу постійних зубів і високою соматичною захворюваністю,
особливо у дітей Маневицького району – району з підвищеним радіаційним
фоном.

поширеність карієсу постійних зубів

Рисунок 4.1 – Поширеність соматичної патології за середніми даними
(0-17 років) та ураженість карієсом зубів (у %) серед дітей обстежених
територій
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Проведені дослідження свідчать, що в структурі соматичної патології у
дітей, які проживають на територіях з різним екологічним навантаженням,
найчастіше трапляються захворювання органів дихання та ендокринної
системи (в середньому 1085,21 та 172,68 випадків на 1000 дитячого населення,
відповідно) (табл. 4.1). Водночас слід зауважити, що в м. Луцьк, який
відноситься до «умовно чистого» регіону, виявлено 1600,41 випадків
захворювань органів дихальної систем на 1000 дитячого населення, що значно
вище, ніж в м. Нововолинську, який відноситься до техногеннозабрудненого
регіону, де той самий показник становить 1243,67 випадків на 1000 дітей.
Серед групи дітей-мешканців радіоактивних територій (Маневицького р-ну та
смт.Любешів) захворюваність органів системи дихання майже в 2 рази нижча
порівняно з дітьми, які проживають в м. Луцьку та в м. Нововолинську, та
становить відповідно 717,22 та 779,55 випадків на 1000 дитячого населення.
Таблиця 4.1 – Поширеність соматичних захворювань серед дітей Волинської
області (0-17 років включно) на 1000 дітей (згідно даних обласного
інформаційно-аналітичного центру медичної статистики) за 2017 рік
Захворювання (на 1000 дітей)
Крові,

Кістково-

кровотворн

м’язової

их органів

системи

72,84

11,53

55,55

88,43

14,66

3,52

30,65

717,22

196,73

319,18

50,91

151,74

Любешівський

779,55

147,23

284,05

21,94

53,19

Середнє

1085,21

129,64

172,68

21,97

72,78

Райони

Органів

Органів

Ендокринної

дихання

травлення

системи

Луцьк

1600,41

86,18

Нововолинськ

1243,67

Маневицький
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Водночас цікавими виявились отримані дані щодо захворювань органів
шлунково-кишкового тракту, ендокринної, кістково-м’язевої систем, крові та
кровотворних органів. Так, результати дослідження свідчать, що в радіаційнозабруднених районах (Маневицький р-н та смт.Любешів) захворювання
органів травлення встановлено у 196,73 та 147,23 випадках на 1000 дитячого
населення, що значно вище, ніж в техногеннозабрудненому м. Нововолинську
(88,43 випадків на 1000 дітей). Найнижчий рівень захворюваності органів
шлунково-кишкового тракту виявлений в «умовно чистому» м. Луцьк та
становить 86,18 випадків на 1000 дитячого населення.
При детальному аналізі отриманих даних виявлено, що на радіаційно
забруднених територіях поширеність захворювань ендокринної системи також
є найвищою, що підтверджується даними інших наукових досліджень [54,
170].

Так,

у

Маневицькому

районі,

патологія

ендокринної

системи

спостерігалась у 319,18 випадках на 1000 дитячого населення, для порівняння
в умовно чистому Луцьку даний показник становить 72,84 випадки на 1000
дитячого населення. В Любешівському районі цей показник також досить
високий та становить 284,05 випадки на 1000 дітей відповідно. Найменша
частота

захворювань

ендокринної

системи

виявлена

в

техногенно

забрудненому м. Нововолинськ – 14,66 випадки на 1000 дитячого населення.
Серед дітей, які проживають на радіаційно забруднених територіях,
виявлено

суттєво

кровотворних

більшу

органів.

Так,

кількість
в

випадків

Маневицькому

захворювань
р-ні

та

крові

та

смт.Любешів

діагностовано відповідно 50,91 та 21,94 випадків захворювань кровотворних
органів, що значно частіше ніж у дітей, які проживають в м. Луцьк та
м. Нововолинськ, де відповідні показники становлять – 11,53 та 3,52 випадків
на 1000 дитячого населення.
Насторожує високе значення частоти випадків захворювань кістковом’язової системи у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій
Маневицького р-ну, у якому діагностовано 151,74 випадки вказаної патології
на 1000 дитячого населення, що значно вище в порівнянні з м. Луцьком та
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м. Нововолинськом. У цих населених пунктах ці показники були в 2,73 та 5,95
рази менші та становлять, відповідно 55,55 та 30,65 випадки на 1000 дитячого
населення.
У подальшому нами проаналізовано причинно-наслідкові зв'язки впливу
різної

соматичної

патології

на

стоматологічну

захворюваність

дітей

обстежених територій за допомогою кореляційно-регресійного аналізу.
Встановлено

наявність

прямого

сильного

кореляційного

зв’язку

між

інтенсивністю карієсу та поширеністю хвороб органів травлення (r=+0,79;
p<0,05), прямого достовірного кореляційного зв’язку середньої сили між
інтенсивністю карієсу та поширеністю хвороб ендокринної системи (r=+0,65),
органів дихання (r=+0,48) і захворюваннями крові та кровотворних органів
(r=+0,47; p<0,05).
Для оцінки сили впливу окремих соматичних нозологій на рівень
інтенсивності карієсу постійних зубів нами було проведено множинний
регресійний аналіз з визначенням достовірних ознак. Виявлено, що на
значення інтенсивності карієсу зубів у дітей із обстежених територій мають
достовірний

вплив

хвороби

органів

шлунково-кишкового

тракту

та

ендокринна патологія.
З рисунка 4.2 видно, що високий рівень інтенсивності карієсу зубів у
дітей (КПВ=4,5-6,6) спостерігається при високих значеннях хвороб органів
травлення (>160 випадків на 1000 дитячого населення) та ендокринної
патології (>200 випадків на 1000 дитячого населення). За низьких рівнів
проаналізованих

соматичних

захворювань

спостерігається

КПВ=2,6-4,5

каріозного зуба.
Вказана залежність описується таким регресійним рівнянням:
КПВ = 0,790388 + 0,027309*х + 0,004985*у,
де: х- поширеність хвороб органів шлунково-кишкового тракту,
y- поширеність ендокринних хвороб.

8
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4
3
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Рисунок 4.2 – Кореляційний зв'язок між інтенсивністю карієсу
постійних зубів, ендокринними хворобами та хворобами органів
травлення
Отже, підсумовуючи результати аналізу соматичного статусу дітей, які
проживають на територіях з різним екологічним навантаженням, можна дійти
висновку, що найчастіше діагностуються захворювання органів дихання та
ендокринної системи. Хронічний перебіг соматичної патології веде до
порушення метаболічних та обмінних процесів, зниження захисних механізмів
дитячого організму, що в свою чергу, призводить до порушення формування,
мінералізації твердих тканин зубів. Відповідно, структурно-функціональна
резистентність емалі знижується, що веде до прогресування каріозної хвороби.
Математично-статистичний

аналіз

підтвердив

взаємозв’язок

між

карієсом зубів і соматичною патологією, особливо з хворобами органів
травлення, дихання й ендокринної системи. Окрім того, напевно, несприятливі
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екологічні чинники та геохімічні особливості регіонів проживання дітей
потенціюють цей взаємозв’язок.
Таким

чином,

детальний

аналіз

соматичної

та

стоматологічної

захворюваності дітей, які проживають на територіях з різним екологічним
навантаженням показав, що наявність супутньої патології певною мірою
відображається на стоматологічному здоров’ї дітей. Результати свідчать про
те, що для забезпечення як загального, так і стоматологічного здоров'я
дитячого населення необхідна кваліфікована співпраця педіатра та дитячого
стоматолога.
4.2. Фізичний розвиток дітей з різним рівнем ураженості зубів карієсом, які
проживають в екологічно несприятливих умовах
Фізичний розвиток дітей є одним із важливих показників, які
відображають

формування

адаптації

дитячого

організму

до

умов

навколишнього середовища [181, 163, 252]. За відсутності адекватних умов
довкілля нормальне функціонування організму дитини порушується [29, 79].
Багаточисленні

дослідження

свідчать

про

взаємозв’язок

стоматологічного здоров'я, зокрема, сприйнятливості зубів до карієсу, при
відхиленнях параметрів фізичного розвитку дітей [16, 27, 302, 325, 332, 279,
288, 293].
Тісний

взаємозв’язок

процесів

росту,

розвитку

та

формування

патологічних відхилень в організмі дітей обумовлює необхідність більш
детального вивчення причин та факторів, які впливають на процес фізичного
розвитку дітей з будь-якою патологією, у тому числі й стоматологічною та їх
взаємозв’язок [324, 319, 325, 330, 288, 279]. Тому, актуальною є подальша
оцінка взаємозв’язку між сприйнятливістю до карієсу зубів та фізичним
розвитком дітей. У зв’язку з цим, нами проаналізовано параметри і
гармонійність фізичного розвитку (ФР) та стоматологічний рівень здоров'я
дітей з урахуванням екологічних умов проживання.
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Для вирішення поставленого завдання проведено визначення фізичного
розвитку (ФР) та оцінено рівень стоматологічного здоров'я (СРЗ) 411 школярів
12-річного віку (208 хлопців та 203 дівчини), які проживають на територіях
Волинської області з різним екологічним навантаженням.
Результати отриманих даних свідчать, що показники стоматологічного
рівня здоров’я дітей (СРЗ) відрізняються залежно від місця проживання дітей
та статі. (рис. 4.3). Так, виявлено, що на радіоактивно забруднених територіях,
а саме в Маневицькому р-ні та смт. Любешів СРЗ дітей у середньому є
найнижчим серед оглянутих територій та коливається в межах 53,00±4,99 % 59,22±4,84 %. У техногенно забрудненому м. Нововолинськ даний показник є
незначно вищим 66,99±4,63 % (66,67±2,20 % у дівчат та 67,27±2,43 % у
хлопців) порівняно з радіоактивно забрудненими територіями. Найкращий
рівень СРЗ серед усіх обстежених дітей виявлений в м. Луцьк 76,19±4,16 %
(79,17±2,10 % у дівчат та 72,73±2,06 % у хлопців) (р<0,01). Аналіз отриманих
результатів свідчить про негативний вплив умов навколишнього середовища
на стоматологічний рівень здоров’я школярів.

Рисунок 4.3 – Показники СРЗ 12-річних школярів, які проживають в
екологічно несприятливих умовах (у %)
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Результати обстеження свідчать, що параметри фізичного розвитку
також були відмінними залежно від місця проживання дітей. Так, середній
показник зросту дівчат, які проживають на території, що піддалась впливу
наслідків аварії на ЧАЕС, є найнижчим серед оглянутих осіб (135,31±0,58 см у
дітей Маневицького району). Найвищим середнє значення зросту виявилось у
дівчат, які проживають в умовно чистому м. Луцьк (143,69±1,07 см). Щодо
хлопців, то нами виявлена дещо інша тенденція (табл. 4.2). Середні значення
зросту хлопців, які проживають на радіоактивно забруднених територіях,
суттєво не відрізняються у двох районах (145,14±0,55 см в Маневицькому р-ні
та 144,83±0,57 см в смт. Любешів), що дещо нижче по відношенню середнього
значення зросту хлопців м. Луцька (147,92±1,27 см, р1<0,01, р2<0,001). У
хлопців м. Нововолинська середнє значення зросту склало 147,77±0,85 см.
Таблиця 4.2 – Показники фізичного розвитку 12-річних школярів, які
проживають в різних екологічних умовах
Маса (кг)

Населений

Зріст (см)

пункт

Дівчата

Хлопці

Дівчата

Хлопці

м. Луцьк

42,66±0,96

50,11±1,03

143,69±1,07

147,92±1,27

м. Нововолинськ

39,07±0,62**

47,59±0,73*

139,71±0,82**

147,77±0,85

Манев. р-н

39,84±0,48**

46,45±0,71**

135,31±0,58*** 145,14±0,55*

смт. Любешів

38,84±0,49*** 44,63±0,39***

141,05±0,54*

144,83±0,57*

Примітка: р ‒ ступінь достовірності по відношенню до дітей із м. Луцька: * р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.
Середні показники маси тіла дівчат, які проживають на радіаційно
забруднених територіях Маневицького р-ну та смт. Любешів є нижчими
(39,84±0,48 кг та 38,84±0,49 кг відповідно) відносно дівчат, які проживають в
умовно чистому м. Луцьк (42,66±0,96 кг) (р1<0,01, р2<0,001). Найнижча маса
тіла зафіксована у дівчат техногенно забрудненого м. Нововолинська –
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39,07±0,62 кг. Маса тіла у хлопців м. Луцька виявилась найвищою (50,11±1,03
кг), а у хлопців, які проживають на радіоактивно забрудненій території
смт. Любешів ‒ найнижчою та становила 44,63±0,39 кг (р<0,001). Маса тіла
хлопців, які проживають в техногенно забрудненому м. Нововолинськ, дещо
нижча порівняно з хлопцями з м. Луцька та становить – 47,59±0,73 (р<0,05).
Проведеним кореляційним аналізом доведено, що при збільшенні
показників стоматологічного рівня здоров’я дітей спостерігається збільшення
кількості високих хлопців та дівчат. Найбільш чітко ця залежність
проявляється у м. Луцьку, де між вказаними параметрами встановлено
достовірні (р<0,05) сильні прямі кореляційні зв’язки (r=+0,76 для хлопців та
r=+0,73 для дівчат). Аналогічна закономірність спостерігається і відносно маси
тіла хлопців у м. Луцьку (r=+0,81; р<0,05) та дівчат (r=0,74; р<0,05).
Встановлено, що чим більше екологічно забруднена територія, тим виявлено
достовірно нижчий зріст як хлопців (r=+0,83), так і дівчат (r =+ 0,79) (р<0,05).
Детальний аналіз зросто-масових показників центильним методом
показав, що у більшості дівчат, які проживають на різних територіях, маса тіла
відповідає середнім значенням (табл. 4.3). Найбільше дівчат із масою тіла
нижче середньої реєструвалось в техногенно забрудненому м. Нововолинську
(14,6 %) та радіаційно забрудненому Маневицькому р-ні (18,4 %), на відміну
від кількості дівчат з м. Луцька (1,8 %). Натомість, у більшості хлопців
реєструвалась маса тіла вище середнього, особливо, у хлопців Маневицького
району (78,4%). Лише у 3,6 % хлопців м. Нововолинська маса тіла була нижче
середньої.
Виявлено, що у 71,4 % дівчат та 60,8 % хлопців радіаційно забрудненого
Маневицького р-ну та у 70,8 % дівчат та 56,4 % хлопців техногенно
забрудненого м. Нововолинська виявлено зріст нижче середнього, що свідчить
про значну затримку росту у обстежених дітей, які проживають на екологічно
несприятливих територіях Волинської області.
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Таблиця 4.3 – Зросто-масові показники школярів, які проживають в різних екологічних умовах (у %)

Маса

Зріст

Нижче
середнього

Середній

Вище
середнього

Нижче
середнього

Середній

Вище
середнього

21,8

-

52

48

41,8

47,3

10,9

22

6

22

14,6

81,2

4,2

3,6

34,6

61,8

70,8

29,2

-

56,4

34,5

9,1

18,4

77,5

4,1

-

21,6

78,4

71,4

28,6

-

60,8

39,2

-

14,0

77,2

8,8

-

67,4

32,6

68,4

31,6

-

54,4

45,6

-

Вище

6,4

Середня

1,8

середнього

Вище
середнього

Хлопці

Середня

(д.-55; хл.-50)

Дівчата

Нижче
середнього

м. Луцьк

Нижче

Населений пункт

Хлопці
середнього

Дівчата

м. Нововолинськ
(д.-48; хл.-55)

Маневицький р-н
(д.-49; хл.-51)
смт. Любешів
(д.-57; хл.-46)

109

Отже, отримані результати свідчать, що у хлопців та дівчат, які
проживають на «умовно чистій» території, частіше реєструються показники
середнього та вище середнього зросту. Натомість на радіаційно та техногенно
забруднених територіях часто зустрічаються діти з ростом нижче середнього.
Середні показники маси тіла дівчат, які проживають на радіаційно забруднених
територіях, є нижчими відносно дівчат, які проживають в умовно чистому
м. Луцьк. Найнижча маса тіла зафіксована у дівчат техногенно забрудненого
м. Нововолинська.
Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [141, 135] списку
використаних джерел.
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РОЗДІЛ 5
БІОХІМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОТОВОЇ РІДИНИ
У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО
НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ

Важливу роль у виникненні карієсу відіграє резистентність, яка
визначається не лише станом твердих тканин, але й факторами захисту
порожнини рота, складом ротової рідини [292, 328, 315]. Для кращого розуміння
механізмів

виникнення

карієсу

необхідно

вивчити

та

оцінити

вміст

прозапальних (IL-6, IL-8) та протизапальних цитокінів (IL-10), імуноглобулінів
sIgA, G та мінеральних компонентів у ротовій рідині дітей, які проживають на
територіях із різними рівнями забруднення навколишнього середовища.

5.1. Вміст інтерлейкінів IL-6, IL-8, IL-10 у ротовій рідині дітей, які проживають
на екологічно несприятливих територіях
Вивчення імунологічного стану ротової рідини було проведено у 198
дітей, які проживають на територіях із різними рівнями забруднення
навколишнього середовища. Для аналізу діти були розділені на такі групи: 12-ти
та 15 років (по 18 школярів у кожній віковій категорії) з КПВ>5 зубів. У групу
порівняння увійшли діти (по 15 дітей) аналогічних вікових категорій та місця
проживання з КПВ<3 зубів. У ротовій рідині оглянутих дітей визначали рівні
інтерлейкінів 6, 8 та 10 (IL-6, IL-8, IL-10).
Результати дослідження інтерлейкінів у 12-річних дітей наведені на рис.
5.1. Виявлено, що вміст IL-6 в ротовій рідині 12 річних дітей, що проживають
на «умовно чистій» території, характеризується мінімальним значенням, та
становить, у середньому, 5,95±0,11 пг/мл. У дітей, які проживають на радіаційно
забрудненій території (Маневицький р-н) вміст IL-6 в ротовій рідині виявився
найвищим, та становив, у середньому, 7,65±0,20 пг/мл (р<0,05). Значно нижча
кількість інтерлейкіну IL-8 виявлена в ротовій рідині обстежених 12-річних
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дітей «умовного чистого» м. Луцька (5,1±0,11 пг/мл) порівняно з дітьми
Маневицького р-ну (6,25±0,10) пг/мл. Концентрація IL-10 в ротовій рідині
обстежених дітей виявилась найвищою серед школярів екологічно забруднених
територій. Так, у 12-річних дітей Маневицького р-ну вміст IL-10 в ротовій
рідині становив у середньому 10,3±0,20 пг/мл, а у дітей, які проживають на
«умовно чистій» території вміст даного цитокіну виявився мінімальним щодо
оглянутих територій та становив, у середньому, 8,35±0,21 пг/мл (р<0,05).

12 років
12

8
6

10,3

9,6

10

8,35

7,65

7
5,95

6,25

5,85

5,1

IL-6
IL-8

4

IL-10

2
0
м.Луцьк

м. Нововолинськ

Маневицький р-н

Рисунок 5.1 – Вміст цитокінів у ротовій рідині 12-річних дітей, які
проживають на територіях з різним екологічним навантаженням (у
пг/мл) (середні дані)
Результати дослідження вмісту інтерлейкінів у 15-річних дітей наведені на
рис. 5.2. З'ясовано, що у 15-річних школярів, які проживають на «умовно
чистій» території, вміст IL-6 та IL-8 в ротовій рідині становить, у середньому,
6,55±0,11 пг/мл та 5,8±0,21 пг/мл, відповідно. Дещо вищими вміст даних
цитокінів виявся у дітей, які проживають на техногенно та радіаційно
забруднених територіях (м. Нововолинськ та Маневицький р-н), та становив, у
середньому, (7,55±0,10 пг/мл і 7,95±0,20 пг/мл) та (6,45±0,10 пг/мл і 6,8±0,20
пг/мл) (р1<0,05; p2<0,05).
Концентрація

протизапального

IL-10

в

ротовій

рідині

школярів

відрізнялась залежно від території проживання. Так, вміст IL-10 в ротовій рідині
дітей, що мешкають в м. Луцьк, становить, у середньому, 9,2±0,21 пг/мл. Значно
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вищі значення даного інтерлейкіну виявлено серед школярів радіаційно
забрудненого Маневицького р-ну і становило, у середньому, 10,85±0,20 пг/мл
(p<0,05).

Рисунок 5.2 – Вміст цитокінів у ротовій рідині 15-річних дітей, які проживають
на територіях з різним екологічним навантаженням (у пг/мл) (середні дані)
У результаті досліджень виявлено суттєві зміни рівнів цитокінів в ротовій
рідині оглянутих школярів з різного віку та інтенсивності карієсу. Визначено,
що рівень інтерлейкіну 6 (IL-6) був більшим у всіх категоріях обстежених дітей
з КПВ>5 зубів порівняно з дітьми відповідних груп, в яких КПВ<3 зубів. Отже,
вміст IL-6 в ротовій рідині 12-річних дітей з КПВ>5 зубів, які проживають на
«умовно чистій» території м. Луцька був більшим в 1,3 рази відносно показника
групи порівняння та становив 6,8±0,11 пг/мл (р<0,05) (табл. 5.1). У їх однолітків
з КПВ>5 зубів, які проживають на території техногенного навантаження
м. Нововолинська, вміст IL-6 був більшим в 1,4 рази відносно показника групи
порівняння, що становив 8,2±0,20 пг/мл (p<0,05), та більшим в 1,2 рази відносно
показника дітей, які проживають на «умовно чистій» території. Щодо дітей, які
проживають на радіаційно забрудненій території (Маневицький р-н), то рівень
інтерлейкіну 6 у дітей з карієсом більше 5 зубів був більшим у 1,4 рази відносно
показника групи порівняння (p<0,05), і в 1,2 рази більше відносно показника
ровесників з «умовно чистої» території та в 1,1 рази відносно показника
однолітків із м. Нововолинськ (p<0,05).
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Аналогічну ситуацію виявлено і серед 15-річних школярів. Так, у ротовій
рідині 15-річних дітей м. Луцька з КПВ більше 5 зубів вміст інтерлейкіну 6 був
більшим у 1,4 рази відносно показника дітей з КПВ<3 зубів та становив 7,6±0,11
пг/мл (p<0,05) відповідно. В аналогічної групи дітей, які проживають в
м. Нововолинськ рівень даного інтерлейкіну був більшим: в 1,5 рази від
показника групи порівняння та у 1,2 рази порівняно з показниками дітей із
«умовно чистої» території та становив 9,1±0,20 пг/мл (p<0,05) відповідно. У
ротовій рідині 15-річних дітей, які проживають на радіоактивно забрудненій
території (Маневицький р-н) з КПВ> 5 зубів та у групі порівняння рівень даного
інтерлейкіну був найвищим серед оглянутих нами дітей, які проживають на
територіях з різними екологічними умовами, та становив 9,7±0,22 пг/мл
(p<0,05).
Таблиця 5.1 – Рівень IL-6 в ротовій рідині обстежених дітей (пг/мл)

Населений пункт

КПВ<3 зубів

КПВ>5 зубів

12 років

15 років

12 років

15 років

м. Луцьк

5,1±0,11

5,5±0,11

6,8±0,11*

7,6±0,11*

м. Нововолинськ

5,8±0,10

6,0±0,10

8,2±0,21*#

9,1±0,21*#

Маневицький р-н

6,2±0,20

6,2±0,10

9,1±0,21*#●

9,7±0,22*#

Примітки:
1. * – вірогідність відмінності від показників у групі порівняння (р<0,05);
2. # – вірогідність відмінності між групами хворих на карієс, однакових вікових
категорій, мешканців різних територій забруднення порівняно з аналогічними
групами, мешканців чистих територій (р<0,05);
3. ● – вірогідність відмінності між групами хворих на карієс, однакових вікових
категорій, мешканців територій радіаційного забруднення порівняно із
мешканцями територій техногенного забруднення (р<0,05).
Прозапальний цитокін, зокрема IL-8, здатний індукувати хемотаксис
нейтрофілів, лімфоцитів, макрофагів та інших клітин в зону запального процесу.
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Аналіз вмісту IL-8 у віковому аспекті з різним рівнем інтенсивності карієсу
показав, що у 12-річних дітей з карієсом більше 5 зубів, що проживають на
«умовно чистій» території, спостерігався підвищений (у 1,3 рази) рівень IL-8
проти дітей у групі порівняння з КПВ<3 зубів (р<0,05) (табл. 5.2). В їх
однолітків, які проживають на техногенно забрудненій території, рівень IL-8 був
вищим у 1,5 рази від рівня даного інтерлейкіну (7,0±0,11 пг/мл) у групі
порівняння (p<0,05) та в 1,2 рази від рівня в аналогічній групі дітей, які
проживають на «умовно чистій» території. Виявлено, що рівень IL-8 в ротовій
рідині 12-річних дітей з карієсом більше 5 зубів, що проживають на території
радіаційного забруднення, був найвищим та становив 7,6±0,22 пг/мл.
При КПВ>5 зубів у 15-річних школярів м. Луцька аналогічно, як і у 12річних, виявлено підвищений рівень IL-8 в ротовій рідині. У групі дітей цього
віку з КПВ>5 зубів, які проживають на території техногенного навантаження,
рівень IL-8 був вищим (у 1,6 рази) від групи з КПВ<3 зубів та становив 7,9±0,22
пг/мл та в 1,16 (p<0,05) рази від рівня даного цитокіну в дітей аналогічної групи
«умовно чистого» м. Луцька. В 15-річних школярів з карієсом зубів (КПВ>5),
які проживають на радіоактивно забрудненій території, рівень даного цитокіну
був більшим у 1,6 рази відносно групи з КПВ<3 (p<0,05) та в 1,2 рази відносно
однолітків, які проживають на «умовно чистій» території (p<0,05). Вміст IL-8 в
ротовій рідині 15-річних дітей з КПВ>5 зубів, які проживають на радіоактивно
забрудненій території, становить 8,4±0,21 пг/мл.
Таблиця 5.2 – Рівень IL-8 в ротовій рідині оглянутих дітей ( пг/мл)
КПВ<3 зубів
Населений пункт

КПВ>5 зубів

12 років

15 років

12 років

15 років

м. Луцьк

4,4±0,10

4,8±0,11

5,8±0,10*

6,8±0,20*

м. Нововолинськ

4,7±0,10

5,0±0,20

7,0±0,11*#

7,9±0,22*#

Маневицький р-н

4,9±0,21

5,2±0,22

7,6±0,22*#

8,4±0,21*#
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Примітки:
1. * – вірогідність відмінності від показників у групі порівняння (р<0,05);
2. # – вірогідність відмінності між групами хворих на карієс, однакових вікових
категорій, мешканців різних територій забруднення порівняно з аналогічними
групами, мешканців чистих територій (р<0,05).
У процесі аналізу протизапального IL-10 було виявлено, що в групі 12
річних дітей, з карієсом більше 5 зубів, мешканців «умовно чистої» території
вміст IL-10 був вищим відносно групи з КПВ<3 у 1,4 рази (p<0,05) (табл. 5.3).
Встановлено, що в дітей з КПВ>5 зубів, що проживають на техногенно
забрудненій території, рівень даного цитокініну був вищим у 1,6 рази від рівня
групі з КПВ<3 (p<0,05) та становив 11,9±0,22 пг/мл та в 1,2 рази від рівня IL-10 в
аналогічній групі дітей, які проживають на «умовно чистій» території. У групі
дітей 12 років з КПВ>5 зубів, що проживають на території радіаційного
забруднення, рівень IL-10 був найвищим серед оглянутих дітей та становив
12,7±0,21 пг/мл. Рівень інтерлейкіну 10 у дітей 12-років, які проживають на
радіоактивно забрудненій території, з карієсом більше 5 зубів був більшим: у 1,3
рази від вмісту в аналогічній групі дітей із «умовно чистої» території, та був в 1,1
рази вищим від рівня у групі однолітків із території техногенного навантаження.
У ротовій рідині 15 річних дітей з карієсом більше 5 зубів, що
проживають на «умовно чистій» території, рівень IL-10 був більшим відносно
групи порівняння в 1,5 рази та становив 11,2±0,20 пг/мл (р<0,05). У дітей
аналогічної вікової категорії, що проживають на території техногенного
навантаження, вміст IL-10 також збільшувався відносно групи з КПВ<3 зубів та
становив 12,8±0,20 пг/мл проти 7,6±0,20 пг/мл (p<0,05), а відносно рівня у
ровесників із «умовно чистої» території проживання в 1,2 рази (p<0,05). У групі
15 річних дітей із карієсом більше 5 зубів, що проживають на території
радіаційного забруднення, рівень IL-10 був більшим у 1,6 рази від рівня у групі
порівняння та становив 13,5±0,21 пг/мл (p<0,05) та в 1,2 рази відносно рівня у
однолітків із «умовно чистої» території. Між рівнями IL-10 у групах 15-річних
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дітей з КПВ>5 зубів, які проживають на територіях з різним рівнем
забруднення, статистично вірогідних відмінностей не було.
Таблиця 5.3 – Рівень IL-10 у ротовій рідині обстежених дітей (пг/мл)
КПВ<3 зубів
Населений пункт

КПВ>5 зубів

12 років

15 років

12 років

15 років

м. Луцьк

6,9±0,21

7,2±0,21

9,8±0,11*

11,2±0,20*

м. Нововолинськ

7,3±0,20

7,6±0,20

11,9±0,22*#

12,8±0,20*#

Маневицький р-н

7,9±0,10

8,2±0,21

12,7±0,21*#● 13,5±0,21*#

Примітки:
1. * – вірогідність відмінності від показників у групі порівняння (р<0,05);
2. # – вірогідність відмінності між групами хворих на карієс, однакових вікових
категорій, мешканців різних територій забруднення порівняно з аналогічними
групами, мешканців чистих територій (р<0,05);
3. ● – вірогідність відмінності між групами хворих на карієс, однакових вікових
категорій, мешканців територій радіаційного забруднення порівняно із
мешканцями території техногенного забруднення (р<0,05).
В результаті аналізу відношення про- та протизапальних цитокінінів (IL-6
/IL-10) у групах обстежених нами дітей, які проживають на територіях з різними
рівнями забруднення, було виявлено зміну коефіцієнта (IL-6 /IL-10), що
свідчить про гіперпродукцію IL-10, який виконує захисно-адаптаційну роль,
підсилюючи гуморальний імунітет та інгібуючи клітинно-опосередкові реакції
(табл. 5.4). Так, у 12-річних дітей з КПВ<3 зубів, які проживають на «умовно
чистій» території показники даного коефіцієнту вищі відносно дітей з КПВ>5
зубів (на 1,07 рази). Аналогічна ситуація склалась у дітей з техногенно та
радіаційно забруднених територій. Співвідношення IL-6/IL-10 в ротовій рідині
дітей з КПВ<3 зубів був більшим відносно показника дітей з КПВ> 5 зубів.
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У групі 15-річних дітей з інтенсивністю карієсу менше 3 зубів, що
проживають на «умовно чистій» території, співвідношення IL-6/IL-10 у 1,13
рази було більшим відносно показника дітей з КПВ>5 зубів. У 15-річних дітей,
які проживають на техногенно та радіаційно забруднених територіях з КПВ<3
зубів, свідношення IL-6/IL-10 було більшим відносно показника дітей з КПВ>5
зубів та становило – 0,78±0,02 пг/мл та 0,75±0,01 пг/мл проти 0,71±0,01 пг/мл та
0,72±0,01 пг/мл (р1<0,05;р2<0,05) відповідно.
Таблиця 5.4 – Співідношення IL-6/IL-10 у ротовій рідині обстежених
дітей
Населений пункт

КПВ<3 зубів

КПВ>5 зубів

12 років

15 років

12 років

15 років

м. Луцьк

0,74±0,01

0,76±0,01

0,69±0,01*

0,68±0,01*

м. Нововолинськ

0,79±0,02

0,78±0,02

0,69±0,01*

0,71±0,01*#

Маневицький р-н

0,78±0,02

0,75±0,01

0,71±0,01*

0,72±0,01*#

Примітки:
1. * – вірогідність відмінності від показників у групі порівняння (р<0,05);
2. # – вірогідність відмінності між групами хворих на карієс, однакових вікових
категорій, мешканців різних територій забруднення порівняно з аналогічними
групами, мешканців чистих територій (р<0,05).
Аналіз отриманих результатів показав, що цитокініновий профіль ротової
рідини у дітей різного віку, що проживають на територіях з різним рівнем
забруднення

навколишнього

середовища,

характеризується

вираженим

дисбалансом. У фазі важких циркуляторних порушень і вираженого тканинного
дизметаболізму ініціюється механізм так званої імунозапальної активації, що
полягає у стимуляції синтезу гуморальних медіаторів запалення – цитокінів IL-6,
IL-8 імунокомпетентними клітинами. У дітей 12 та 15-річного віку з високим
рівнем інтенсивності карієсу зубів, що проживають на радіаційно та техногенно
забруднених територіях, спостерігається підвищений рівень вмісту в ротовій
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рідині інтерлейкінів прозапальної ланки ( IL-6, IL-8) порівняно з дітьми, які
проживають на «умовно чистій» території. Постійний синтез даних інтерлейкінів
підтримує деструктивний процес, викликаючи при цьому руйнування тканин,
зокрема резорбцію кісткової тканини. Гіперпродукція протизапальних цитокінів
IL-10 у дітей, які проживають на забруднених територіях, свідчить про
активацію неспецифічного захисту, коли підвищений рівень IL-10 набуває
імуносупресорного значення.

5.2. Вміст імуноглобулінів slg A та lg G в ротовій рідині дітей, які проживають
на екологічно несприятливих територіях
Низка наукових джерел свідчить, що при зміні вмісту в ротовій рідині
імуноглобулінів, за умови активної дії мікрофлори, розвиток карієсу зубів
прискорюється. Доведено, що секреторний імуноглобулін А утруднює
патогенну дію мікроорганізмів на поверхні зуба [13, 14]. Тому слід проводити
дослідження стану місцевих захисних реакцій, зокрема можливість їх регуляції.
Подальшим

завданням

нашого

дослідженням

було

оцінити

вміст

імуноглобулінів у ротовій рідині дітей, які проживають на екологічно різних
територіях.
Для цього нами було проаналізовано вміст sIg A,Ig G у ротовій рідині
дітей 12-ти та 15-ти років з різним рівнем карієсу зубів та різними територіями
проживання.
Результати дослідження вмісту імуноглобулінів за середніми показниками
показали, що у 12 річних дітей, які проживають на «умовно чистій» території,
вміст секреторного lg А найвищий відносно показника дітей, які проживають на
техногенно та радіаційно забруднених територіях (рис. 5.3). Так, вміст
секреторного lg А у дітей м. Луцька становить, у середньому, 0,25±0,01 г/л. У
дітей, які проживають на радіаційно забрудненій території (Маневицький р-н)
вміст даного імуноглобуліну значно нижчий по відношенню до показника дітей
м. Луцька та становить у середньому 0,17±0,01 г/л.
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Середнє значення вмісту lg G в ротовій рідині 12-річних дітей, що
проживають на «умовно чистій» території, нижче порівняно з показником з
інших територій та становить 0,12±0,01 г/л. Так, у дітей, що проживають на
радіаційно забрудненій території вміст lg G в ротовій рідині становить у
середньому 0,17±0,01 г/л.

Рисунок 5.3 – Рівень імуноглобулінів ( slgA та lgG) у ротовій рідині 12ти річних дітей, які проживають на різних територіях (за середніми
показниками)
Виявлено, що у 15-річних школярів, які проживають на «умовно чистій»
території, вміст секреторного lgА порівняно з дітьми з інших територій є
найвищим та становить, в середньому, 0,24±0,01 г/л (рис. 5.4). У дітей з
техногенно забрудненої території вміст даного імуноглобуліну дещо менший –
0,17±0,01 г/л (p<0,05). Найменшим вміст секреторного імуноглобуліну в ротовій
рідині є у дітей Маневицького р-ну та становить, у середньому, 0,15±0,01 г/л
(p<0,05).
Результати дослідження показали, що вміст імуноглобуліну G в ротовій
рідині оглянутих 15-річних дітей є найвищим на території Маневицького р-ну та
становить у середньому 0,2±0,01 г/л. У дітей, які проживають на «умовно
чистій» території, вміст lgG в ротовій рідині є найнижчим серед оглянутих дітей
та становить, у середньому, 0,16±0,01 г/л.
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Рисунок 5.4 – Рівень імуноглобулінів ( slg Aта lg G) у ротовій рідині 15річних дітей, які проживають на різних територіях (за середніми
показниками)
У результаті проведених досліджень нами було встановлено, що
концентрація імуноглобулінів у ротовій рідині коливається залежно від віку,
інтенсивності карієсу та місця проживання обстежених дітей. Так, у групі 12
річних дітей з КПВ>5 зубів, що проживають на «умовно чистій» території,
рівень sIg A в ротовій рідині зменшується відносно рівня даного імуноглобуліну
у групі порівняння в 1,17 рази та становить 0,23±0,01 г/л (р<0,05) (табл. 5.5). А у
їх ровесників із місцевості техногенного забруднення вміст sIg A знижувався
відносно

відповідної

групи

порівняння

з

КПВ<3

зубів

та

становив

0,16±0,01(р<0,05), а відносно показника 12 річних дітей з КПВ>5 зубів із
«умовно чистої» території проживання в 1,48 раза. Вміст sIg A в ротовій рідині
12 річних дітей з інтенсивністю карієсу більше 5 зубів, мешканців території
радіаційного забруднення знижувався в 1,33 рази порівняно із вмістом даного
імуноглобуліну у відповідній групі порівняння з КПВ< 3 зубів та становив
0,15±0,01 (р<0,05).
У 15 річних дітей з інтенсивністю карієсу більше 5 зубів з «умовно
чистої» території рівень sIg A був зниженим відносно рівня даного
імуноглобуліну у дітей групи порівняння з (КПВ<3 зубів) у 1,18 рази та
становив 0,22±0,01 г/л проти 0,26±0,01г/л (p<0,05) відповідно. У їх однолітків з
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карієсом зубів (КПВ>5 зубів), які проживають на території техногенного
навантаження, вміст секреторного Ig A також був меншим проти рівня даного
імуноглобуліну у дітей групи порівняння з КПВ<3 зубів в 1,42 рази та становить
0,14±0,01 г/л проти 0,20±0,01 г/л . У дітей 15-ти років з карієсом зубів (КПВ>5
зубів), які проживають на території радіаційного забруднення, концентрація
секреторного Ig A знижувалась в 1,38 рази відносно рівня даного
імуноглобуліну у дітей відповідної групи порівняння з КПВ<3 зубів та досягала
мінімальних значень серед усіх оглянутих дітей і становила 0,13±0,01г/л.
Виявилось, що концентрація секреторного IgA у дітей з радіоактивно
забруднених територій з КПВ<3 зубів є в 1,45 рази меншою від вмісту даного
імуноглобуліну в аналогічній групі дітей із умовно чистої території. Між
вмістом sIg A у групах 15 річних дітей, з КПВ>5 зубів, проживаючих на
територіях з різним рівнем забруднення, статистично вірогідних відмінностей
не виявлено.
Таблиця 5.5 – Концентрація sIg A в ротовій рідині дітей різного віку,
які проживають в різних екологічних умовах (у г/л)

Населений пункт

КПВ<3 зубів

КПВ>5 зубів

12 років

15 років

12 років

15 років

м. Луцьк

0,27±0,01

0,26±0,01

0,23±0,01*

0,22±0,01*

м. Нововолинськ

0,21±0,01

0,20±0,01

0,16±0,01*# 0,14±0,01*#

Маневицький р-н

0,20±0,01

0,18±0,01

0,15±0,01*# 0,13±0,01*#

Примітки:
1. * –вірогідність відмінності від показників у групі порівняння (р < 0,05);
2. *# – вірогідність відмінності між групами дітей з карієсом однакових вікових
категорій мешканців різних територій забруднення порівняно з аналогічними
групами мешканців чистої території (р<0,05).
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Аналіз концентрації lg G у ротовій рідині дітей, які проживають на
територіях з різними рівнями забруднення навколишнього середовища, показав
що у дітей з інтенсивністю карієсу більше 5 зубів рівень досліджуваного
імуноглобуліну був більшим ніж у дітей з КПВ<3 (табл. 5.6). Так, рівень Ig G у
12 річних дітей, з інтенсивністю карієсу більше 5 зубів, які проживають на
«умовно чистій» території, був більшим в 1,5 рази від рівня у групі порівняння
та становить 0,15±0,01 г/л (р<0,05). У групі їх однолітків, які проживають на
території техногенного навантаження аналогічно, як і у дітей з «умовно чистої»
території вміст Ig G був більшим в 1,6 рази проти показника групи порівняння з
КПВ<3 зубів та становив 0,18±0,01 г/л проти 0,11±0,01 (р<0,05). Максимальна
концентрація lg G у ротовій рідині серед оглянутих школярів діагностована
серед дітей, які проживають на радіаційно забрудненій території (Маневицький
р-н). Рівень даного імуноглобуліну був в 1,8 рази вищим, ніж у відповідної
групи дітей порівняння з КПВ<3 зубів, в 1,4 рази ,ніж у групі ровесників із
«умовно чистої» території та в 1,2 рази ніж у аналогічній групі дітей із території
техногенного навантаження (p<0,05).
У групі 15-річних дітей з інтенсивністю карієсу КПВ>5, що проживають
на «умовно чистій» території, концентрація Ig G була більшою у 1,6 рази від
рівня даного імуноглобуліну у групі порівняння з КПВ<3 зубів (0,20±0,01 г/л
проти 0,12±0,01 г/л, р<0,05 відповідно). Нами встановлено, що рівень lgG у
дітей аналогічної групи д, але мешканців території техногенного навантаження
становила 0,24±0,01г/л , що у 1,8 раза більше від рівня lgG у дітей групи
порівняння з КПВ<3 зубів. Максимальні рівні lgG діагностовано у дітей, які
проживають на радіаційно забруднених територіях з КПВ>5 зубів. Так, у
ротовій рідині 15-ти річних дітей, з інтенсивністю карієсу більше 5 зубів, які
проживають на території Маневицького р-ну, рівень Ig G був більшим відносно
показника групи порівняння в 2,15 рази (0,28±0,01 г/л проти 0,13±0,01 г/л,
р<0,05 відповідно). Нами було з'ясовано, що концентрація lg G у дітей з КПВ>5
зубів, які проживають на радіаційно забруднених територіях, в 1,4 рази була
більшою відносно рівня даного імуноглобуліну у дітей із «умовно чистої»
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території (p<0,05) та в 1,16 рази від показника в аналогічній групі із території
техногенного навантаження (p<0,05).
Таблиця 5.6 – Концентрація Ig G у ротовій рідині дітей різного віку, які
проживають у різних екологічних умовах

Населений пункт

КПВ<3 зубів

КПВ>5 зубів

12 років

15 років

12 років

15 років

м. Луцьк

0,10±0,01

0,12±0,01

0,15±0,01*

0,20±0,01*

м. Нововолинськ

0,11±0,01

0,13±0,01

0,18±0,01*#

0,24±0,01*#

Маневицький р-н

0,12±0,01

0,13±0,01

0,22±0,01*#● 0,28±0,01*#●

Примітки:
1. * – вірогідність відмінності від показників у групі порівняння (р<0,05);
2. *# – вірогідність відмінності між групами хворих на карієс однакових вікових
категорій мешканців різних територій забруднення порівняно з аналогічними
групами, мешканців чистих територій (р<0,05).
3. ● – вірогідність відмінності між групами хворих на карієс однакових вікових
категорій

мешканців

територій

радіаційного

забруднення

порівняно

із

мешканцями території техногенного забруднення (р<0,05).
У

результаті

досліджень

виявлено

наявність

дисбалансу

вмісту

досліджуваних імуноглобулінів у ротовій рідині обстежених дітей, що свідчить
про послаблення неспецифічного захисту в порожнині рота обстежених дітей. У
дітей з карієсом зубів (КПВ>5), які проживають на територіях з різними
екологічними умовами, спостерігалося зменшення показників секреторного lg A
в ротовій рідині, що може свідчити про надмірне антигенне навантаження, що
призвело до виснаження секреторних захисних механізмів та розвитку
каріозного процесу. У дітей з КПВ>5 зубів, що проживають на радіаційно та
техногенно забруднених територіях з віком, спостерігається зростання вмісту
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Ig G, що вказує на зростання специфічного мукозного імунітету під впливом
шкідливих факторів навколишнього середовища.
5.3. Біохімічні дослідження ротової рідини в обстежених дітей
Стійкість зубів до карієсу забезпечується стабільним складом ротової
рідини, зокрема її здатністю підтримувати процеси де- та ремінералізації.
Ротова рідина є досить лабільним середовищем, де якісний та кількісний склад
мінеральних компонентів може варіювати, змінюватись залежно від умов
проживання, стану навколишнього середовища, наявності супутньої патології,
стану гігієни порожнини рота, що має досить важливе значення для виникнення
та перебігу карієсу зубів [323, 303, 300, 282] Враховуючи це, нами було
проведено визначення ряду біохімічних параметрів ротової рідини в дітей, які
проживають в різних екологічних умовах. Визначали наступні біохімічні
компоненти: активність лужної фосфатази (ЛФ), вміст загального кальцію (Ca),
неорганічного фосфору (P), магнію (Mg) та заліза (Fe).
З метою дослідження мінерального складу ротової рідини було оглянуто
60 дітей 12 річного віку м. Луцька, Нововолинська та Маневицького р-ну (по 20
дітей у кожному оглянутому регіоні). Для аналізу діти були розділені на дві
групи: з КПВ>5 зубів та з КПВ<3 зубів (по 10 дітей у кожній групі).
Отже, при аналізі отриманих результатів виявлено, що вміст неорганічних
компонентів у ротовій рідині дітей, які мешкають на територіях з різним
екологічним

навантаженням,

певною

мірою

відрізняється.

Так,

рівень

загального кальцію у всіх оглянутих нами дітей у середньому склав 0,96±0,06
ммоль/л, при відносній фізіологічній нормі 1,41-1,68 ммоль/л, що є досить
низьким показником (рис. 5.5). Водночас рівень неорганічного фосфору в
ротовій рідині обстежених дітей також не доходив до нижньої межі норми (3,024,01ммоль/л) та становив, у середньому, 2,55±0,27 ммоль/л. Вміст магнію в
ротовій рідині станов, у середньому, 0,39±0,05 ммоль/л при фізіологічній нормі
0,18-0,37ммоль/л, а вміст заліза в ротовій рідині станов, у середньому, 7,11±0,19
ммоль/м.
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Рисунок 5.5 – Вміст неорганічних компонентів у ротовій рідині
оглянутих дітей (ммоль/л) ( середні дані)
Детальний аналіз показників мінерального обміну ротової рідини показав
відмінності між дітьми, які проживають на територіях з різними екологічними
умовами (рис. 5.6).
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Рисунок 5.6 – Вміст загального кальцію у ротовій рідині дітей, які
проживають на територіях з різним характером забруднення (ммоль/л)
Так, у дітей, які проживають на території радіоактивно забрудненого
Маневицького р-ну, вміст загального кальцію в ротовій рідині склав 0,73±0,05
ммоль/л, що було значно менше порівняно з показником дітей з «умовно
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чистого» м. Луцька, у яких вміст загального кальцію був значно більшим
(1,24±0,08 ммоль /л ( р<0,05)). У дітей техногенно забрудненого Нововолинська
рівень загального кальцію також був низьким та становив 0,93±0,07 ммоль/л
(р<0,05).
Визначення вмісту неорганічного фосфору в ротовій рідині показало, що у
дітей радіоактивно забрудненого Маневицьокого р-ну вміст фосфатів був
більшим (3,16±0,35ммоль/л) на противагу показника дітей, які проживають на
«умовно чистій» території, де вміст даного мікроелемента в ротовій рідині
становив 1,99±0,36 ммоль/л (р<0,05). Не виявлено суттєвої різниці в показниках
вмісту фосфатів в ротовій рідині дітей, які проживають у м. Луцьку та
техногенного забрудненого м. Нововолинськ (1,99±0,36 та 2,51±0,29, р>0,05)
(рис. 5.7).
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Рисунок 5.7 – Вміст неорганічного фосфору в ротовій рідині дітей, які
проживають на територіях з різним характером забруднення (ммоль/л)
Дослідження вмісту активного мінерального компоненту ротової рідини –
магнію свідчить, що у дітей, які проживають на радіаційно забрудненій
території, концентрація його становить, у середньому, 0,29 ±0,06 ммоль/л, що
значно менше відносно аналогічного показника дітей, які проживають на
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територіях з техногенним забрудненням (0,43±0,04 ммоль/л (р<0,05)). В
«умовно чистому» м. Луцьку вміст магнію в ротовій рідині обстежених дітей
був найвищим серед усіх оглянутих нами дітей та становив 0,46±0,05 ммоль/л
(рис. 5.8). Отримані результати переконливо свідчать, що у ротовій рідині дітей,
які проживають на радіаційно забрудненій території (Маневицький р-н) низький
вміст магнію на тлі зниження вмісту кальцію створює несприятливі умови для
формування карієс резистентної емалі.
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Рисунок 5.8 – Вміст магнію в ротовій рідині у дітей, які проживають
на територіях з різним характером забруднення (ммоль/л)
Вміст заліза в ротовій рідині обстежених дітей, які проживають на
радіоактивно забруднених територіях (Маневицький р-н), становить 6,92±0,07
ммоль/л, що дещо нижче в порівнянні з аналогічними показниками однолітків з
групи порівняння («умовно чиста» територія) та техногенно забрудненого
м. Нововолинська (7,23±0,11 та 7,19±0,08 ммоль/л відповідно) (р1<0,05; р2<0,05).
У ротовій рідині дітей таких населених пунктів, як м. Нововолинськ та м. Луцьк
суттєвої різниці вмісту даного неорганічного компоненту
виявлено не було (р>0,05) (рис. 5.9).

в ротовій рідині
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Рисунок 5.9 – Вміст заліза в ротовій рідині дітей, які проживають на
територіях з різним характером забруднення (ммоль/л)
Досить важливу роль у процесах мінералізації твердих тканин зуба
відіграє лужна фосфатаза, яка зв'язує іони кальцію та фосфатів, сприяючи при
цьому процесам мінералізації та ремінералізації. Дослідження активності
лужної фосфатази показало суттєве її зниження у ротовій рідині дітей, що
проживають

на

радіоактивно

та

техногенно

забруднених

територіях

(Маневицький р-н та м.Нововолинськ). Так, активність лужної фосфатази в
ротовій рідині дітей Маневицького р-ну, де показники інтенсивності карієсу
виявились найвищими (в середньому 5,36 каріозного зуба), становила
20,30±5,61 Од/л. В техногенно забрудненому м. Нововолинськ показники
активності лужної фосфатази виявились найнижчими серед оглянутих нами
дітей та становили 12,00±1,51 Од/л. Для порівняння, у дітей, які проживають на
«умовно чистій» території м. Луцька, даний показник найвищий та становив
26,95±4,91 Од/л (р1<0,05; р2<0,05) (рис 5.10). Отримані результати дослідження
активності лужної фосфатази свідчать про те, що у дітей, які проживають на
радіоактивно та техногенно забруднених територіях, порушені процеси
зв'язування іонів кальцію та фосфору на поверхні емалі, що, в свою чергу,
сприяє розвитку каріозного процесу.
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Рисунок 5.10 – Показники активності лужної фосфатази в обстежених
дітей (Од/л)
В результаті аналізу вмісту основних мінеральних компонентів у ротовій
рідині залежно від ураженості карієсом зубів у дітей, які проживають на
територіях з різними умовами навколишнього середовища, виявлено (табл. 5.7),
що у дітей, які проживають на «умовно чистій» території з КПВ>5 зубів рівень
загального кальцію був у 2,9 рази меншим, ніж у дітей з КПВ<3 зубів та
становив – 0,32±0,04 ммоль/л (p<0,05). Аналогічно, як у дітей з м. Луцька, так і
у дітей з радіаційно та техногенно забруднених територій вміст загального
кальцію у дітей з інтенсивністю карієсу менше 3 зубів виявився більшим
відносно показника групи порівняння та становив 0,67±0,03 ммоль/л та
0,56±0,04 ммоль/л відповідно (р<0,05)
Виявлено, що вміст неорганічного фосфору в ротовій рідині дітей, які
проживають на радіаційно забруднених територіях з КПВ>5 зубів, в 1,73 рази
вищий від рівня даного мінерального компонента в групі порівняння з КПВ<3
зубів (p<0,01). У дітей з КПВ>5 зубів, які проживають на території
Маневицького р-ну, вміст у ротовій рідині неорганічного фосфору виявився
найбільшим – 2,21±0,35 ммоль/л, проти 0,95±0,01 ммоль/л у дітей з КПВ<3
зубів (p<0,05).
Кількість магнію в ротовій рідині практично у всіх оглянутих дітей з
КПВ<3 зубів однакова. Натомість у дітей з КПВ>5 зубів, які проживають на
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радіаційно забруднених територіях, вміст магнію в ротовій рідині виявився
найменшим (0,09±0,01 ммоль/л) відносно даного показника дітей, які
проживають на інших територіях.
Вміст заліза в ротовій рідині дітей з інтенсивністю карієсу більше 5 зубів
був меншим на всіх територіях проживання дітей.
Таблиця 5.7 – Показники мінерального обміну ротової рідини залежно
від ураженості карієсом зубів у дітей, які проживають на різних територіях
(ммоль/л)

КПВ>5
Зубів

КПВ<3
Зубів

КПВ>5
Зубів

КПВ<3
Зубів

Маневицький р-н

КПВ>5
Зубів

м. Нововолинськ

КПВ<3
зубів

Неорганічні
компоненти

м. Луцьк

Ca

0,92±0,04

0,32±0,04*

0,67±0,07#

0,26±0,06*

0,56±0,07#

0,17±0,05*#

P

1,29±0,26

0,70±0,06*

1,1±0,20

1,41±0,29#

0,95±0,05

2,21±0,35*#

Mg

0,20±0,05

0,26±0,05

0,18±0,04

0,25±0,04

0,20±0,06

0,09±0,01#●

Fe

3,81±0,10

3,42±0,10*

5,10±0,08#

2,09±0,07*#

4,10±0,07#●

2,82±0,06*#
●

Примітки:
1. * – вірогідність відмінності від показників у групі порівняння (р<0,05);
2. # – вірогідність відмінності між групами хворих на карієс, однакових вікових
категорій, мешканців різних територій забруднення порівняно з аналогічними
групами, мешканців чистих територій (р<0,05).
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3. ● – вірогідність відмінності між групами хворих на карієс, однакових вікових
категорій, мешканців територій радіаційного забруднення порівняно із
мешканцями території техногенного забруднення (р<0,05).
Виявлено, що активність лужної фосфатази у дітей з КПВ<3 зубів була
більшою відносно показника дітей з інтенсивністю карієсу більше 5 зубів (табл.
5.8). Так, у дітей, які проживають на «умовно чистій» території з КПВ<3 зубів
активність лужної фосфатази була найвищою відносно показника дітей з інших
територій проживання та становила 15,25±3,1 Од/л проти 7,5±2,7 Од/л в
техногенно забрудненому м. Нововолинську та 10,55±1,51 Од/л в радіаційно
забрудненому Маневицькому р-ні. У дітей з КПВ>5 зубів, які проживають в
м. Нововолинськ,

показники

активності

лужної

фосфатази

виявились

найнижчими та становили 4,5±1,1 Од/л.
Таблиця 5.8 – Показники активності лужної фосфатази в залежності від

Досліджув
ані
елементи

ураженості карієсом зубів у дітей, які проживають на різних територіях (Од/л)

Акт.луж
фосф.

м. Луцьк

м. Нововолинськ

Маневицький р-н

КПВ<3

КПВ>5

КПВ<3

КПВ>5

КПВ<3

КПВ>5

Зубів

Зубів

Зубів

Зубів

зубів

Зубів

7,5±2,7

4,5±1,1

15,25±3,1 11,7±3,54

10,55±1,51 9,75±1,54*

Примітка: * - достовірна (p<0,05) різниця порівняно з показниками у
Нововолинську.
Таким чином, детальний аналіз вмісту мінеральних компонентів ротової
рідини у 12-річних дітей з різним рівнем інтенсивності карієсу, які проживають
на територіях з різними умовами навколишнього середовища, показав суттєві
розбіжності показників. У дітей, що проживають на «умовно чистій» території
виявлено, що концентрація кальцію в ротовій рідині вища, а неорганічного
фосфору нижча. Показники магнію, заліза, активності лужної фосфатази в
ротовій рідині дітей м. Луцька знаходяться в межах фізіологічної норми. У
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дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях (м. Нововолинськ
та Маневицький р-н), виявлено суттєві відмінності у вмісті загального кальцію,
неорганічного фосфору. Знижений вміст кальцію на фоні високих показників
неорганічного фосфору у дітей з радіаційно забруднених території свідчить про
порушення мінерального гомеостазу ротової рідини. Низькі показники
активності лужної фосфатази у дітей, які проживають на забруднених
територіях, збігаються з високими показниками інтенсивності карієсу у даних
дітей, внаслідок порушення зв'язування іонів кальцію та неорганічного
фосфору.
Виявлено, що у дітей з КПВ<3 зубів показники мінерального обміну кращі
відносно показників дітей з КПВ>5 зубів. Зокрема, у дітей з КПВ>5 зубів, які
проживають на техногенно та радіаційно забруднених територіях, рівень
неорганічного фосфору був найвищим порівняно з показником дітей з «умовно
чистої» території відповідної групи порівняння.
Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [139, 138] списку
використаних джерел.
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РОЗДІЛ 6
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В
ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ

Результати проведених клінічних досліджень показали, що в дітей, які
проживають у регіонах з несприятливими екологічними умовами, поширеність
та інтенсивність карієсу є вищою порівняно із дітьми з «умовно чистих»
територій. З огляду на це ми розробили комплекс заходів, спрямованих на
попередження розвитку карієсу у цих дітей залежно від регіону проживання.
Для

визначення

ефективності

розпрацьованого

профілактичного

комплексу під нашим спостереженням знаходилась 181 дитина віком 12 років:
95 дітей, які проживають у м. Нововолинську (забруднення важкими металами)
та 86 дітей, які проживають у Маневицькому р-ні і смт. Любешів (забруднення
радіонуклідами). Профілактику карієсу в дітей основної групи проводили
залежно від рівня ризику розвитку карієсу постійних зубів. Для цього діти були
розділені на дві групи. Першу групу склало 89 дітей з інтенсивністю карієсу
КПВ<3 зубів (48 дитини з м. Нововолинська та 41 дитина з радіаційно
забруднених регіонів), у другу групу ввійшло 92 дитини з КПВ≥3-5 зубів (47
дітей з м. Нововолинська та 45 дітей з територій, забруднених радіонуклідами).
До контрольної групи ввійшло 78 дітей.
Профілактику карієсу у дітей контрольної групи проводили згідно з
регіональними

протоколами

надання

стоматологічної

допомоги

(гігієна

порожнини рота, використання фторвмісних зубних паст, гігієнічне навчання та
виховання).

Профілактику

у

дітей

основної

групи

здійснювали

за

розпрацьованою нами схемою, яка включала заходи екзогенної та ендогенної
профілактики карієсу, та диференціювали залежно від регіону проживання
обстежених дітей (рис. 6.1).
У регіоні техногенного навантаження екзогенні заходи передбачали:
- санацію порожнини рота;
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- професійну гігієну порожнини рота з наступним покриттям зубів
фторвмісними лаками («Bifluorid 12» (VOCO), «Фторплен» (Україна));
- герметизацію фісур («Fissurit F» (VOCO), «Helio Seal F» (Vivadent));
- глибоке

фторування

(емаль-герметизувальний

ліквід

(HCH),

«Глуфторед» (ВладМива));
- полоскання

кальційвмісними

засобами

(«VITIS

ANTICARIES»

(Dentaid)).
Ендогенну профілактику здійснювали за допомогою:
- дезінтоксикаційної терапіі (сорбент «Ентеросгель» (Україна));
- застосування вітамінно-мінерального комплексу («Алфавіт» (Україна)).
У регіоні забруднення радіонуклідами екзогенні заходи включали:
- санацію порожнини рота;
- професійну гігієну порожнини рота з наступним покриттям зубів
фторвмісними лаками («Bifluorid 12» (VOCO), «Фтороплен» (Україна));
- герметизацію фісур («Fissurit F» (VOCO), «Helio Seal F» (Vivadent));
-

глибоке

фторування

(емаль-герметизувальний

ліквід

(HCH),

«Глуфторед»(ВладМива));
- аплікації та полоскання кальційвмісними засобами («Белагель Са/Р»
(ВладМива), «VITIS ANTICARIES» (Dentaid));
- застосування ремінералізувального гелю («Tooth Mousse» (GC)).
Ендогенну профілактику здійснювали за допомогою:
- дезінтоксикаційної терапіі (сорбент «Ентеросгель» (Україна));
- застосування вітамінно-мінерального комплексу («Алфавіт» (Україна);
- корекцію харчування.
Розпрацьований

комплекс

профілактичних

заходів

для

дітей

з

інтенсивністю карієсу КПВ<3 зубів проводили двічі на рік, дітям з
інтенсивністю карієсу КПВ≥3-5 зубів – 4 рази на рік. Ендогенну профілактику
призначали тільки для дітей з високим ризиком виникнення карієсу постійних
зубів.
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Профілактика карієсу зубів у дітей

Екзогенна

Ендогенна
Техногенне забруднення

Радіаційне забруднення
Сорбенти
"Ентеросгель"

Герметизація
фісур

Fissurit

Helio Seal F

Професійна
гігієна

Bifluorid-12

Фтороплен

Діти з КПВ<3 зубів
2 рази на рік

Глибоке
фторування

Ремінералізація
Вітамінно-мінеральний
комплекс
"Алфавіт"

Ополіскувач
VITIS
Емальгерметизувальний ліквід
Глуфторед

Белагель Са/Р
Корекція харчування
Tooth-Moose
Діти з КПВ≥3-5 зубів
4 рази на рік

Рисунок 6.1 – Схема профілактики карієсу зубів у обстежених дітей
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Окрім цього, усім дітям проводили гігієнічне навчання та виховання з
використанням засобів активної та пасивної дії (бесіди, проспекти, рисунки,
схеми). Перед початком профілактичних заходів усім дітям було проведено
санацію порожнини рота, яка полягала в пломбуванні усіх наявних каріозних
уражень.
Гігієна порожнини рота передбачала усунення зубних відкладень за
допомогою щіточок та полірувальної пасти. Після проведення гігієни
порожнини рота на зуби наносили фторвмісний лак («Bifluorid 12» (VOCO)).
Герметизацію фісур здійснювали відразу після прорізування зуба (моляри
та премоляри) за допомогою силанту «Fissurit F» (VOCO GmbH, Німеччина).
Для цього проводили очищення жувальної поверхні зубів від зубного нальоту за
допомогою щіточки та полірувальної пасти з наступною ізоляцією зубів від
слини та просушування струменем повітрям. Перед нанесенням герметика
емаль протравлювали 35-37%-м розчином ортофосфорної кислоти (протягом 2030 с) та промивали водою (протягом 20-30 с). Повторно ізолювали зуби від
слини і просушували. Нанесення герметика здійснювали тонкою гладилкою або
за допомогою канюлі, що входить в набір, тонким шаром по всій фісурноямковій поверхні. Наступним етапом була полімеризація герметика та перевірка
оклюзії за допомогою копіювального паперу, усунення суперконтактів з
наступним поліруванням поверхні зуба.
Для глибокого фторування використовували емаль-герметизувальний
ліквід (НСН, Німеччина), який становить собою розчин магнієво-фтористого
силікату та суспензії високодисперсного гідроксиду кальцію. При послідовному
нанесенні двох розчинів в структурах емалі утворюється фторосилікатний
комплекс, що закінчується утворенням мікрокристалів фториду кальцію, магнію
і міді, а також полімеризованої кремнієвої кислоти. Ці кристали розміщуються в
гелій-кремнієвій кислоті у глибині мікропор структур емалі. Методика полягала
у наступному: механічне очищення зубів від зубного нальоту; ізоляція від слини
та просушування струменем повітря; нанесення рідини №1 на 1-2 хв; видалення
залишків рідини ватним тампоном; нанесення рідини №2 на 1 хв. Після
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закінчення процедури зуби промивали водою. Всього проводили 5 процедур з
інтервалом 1 день.
У якості ремінералізувального гелю використовували «Белагель Са/Р»
(ВладМиВа), який має пролонговану дію. У складі «Белагель Са/Р» міститься 11
мг кальцію, 5 мг фосфору, 32 мг хлору, 1,8 мг іонів калію, 0,9 мг іонів магнію та
20 мг іонів натрію. Ефективність препарату досягається за рахунок утворення
плівки, з якої поступово вивільняються і проникають в емаль ремінералізувальні
складники. Перед аплікацією гелю зуби очищували від зубного нальоту за
допомогою полірувальної пасти та щіточки і висушували струменем теплого
повітря. Гель наносили на зуби тонким рівномірним шаром. Плівку, яка
утворилась, висушували повітрям впродовж 5-7 хв. Щоб уникнути передчасного
видалення плівки, рекомендували протягом 3-5 годин не приймати тверду їжу та
не чистити зуби. Профілактичний курс становив 10-12 аплікацій.
Рекомендували полоскання порожнини рота ополіскувачем «VITIS
ANTICARIES» (Dentaid, Іспанія), який містить наночастинки гідроксиапатиту,
монофторфосфат натрію та ксиліт. Завдяки проникненню наночастинок в тверді
тканини зубів зубну утворюється захисний шар, внаслідок чого емаль стає
більш стійкою до кислот, а карієсрезистентність забезпечується сполученням
наночастинок з фтором та формуванням при цьому фторапатиту. Іони фтору, що
входять

до

складу

монофторфосфата,

в

комплексі

з

наночастинками

гідроксиапатиту формують фторапатит, який робить емаль більш міцною.
Ксиліт пригнічує вироблення кислот патогенними мікроорганізмами, що в свою
чергу призводить до зниження ураження емалі агресивними речовинами, а
також запобігає накопиченню зубного нальоту, забезпечує ремінералізацію
емалі за рахунок збільшення слиновиділення. Призначали полоскання двічі на
день зранку та ввечері після чищення зубів курсом 1 місяць.
Tooth Mousse (GC, Японія) – водорозчинний крем, який містить Recaldent
СРР-АСР (казеїн фосфопептид-аморфний кальцій фосфат). У середовищі
порожнини рота СРР-АСР міцно зв'язується з біоплівкою, зубним нальотом,
бактеріями, гідроксиапатитом і м'якими тканинами, доставляючи біодоступний
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кальцій і фосфор. Слина підвищує активність СРР-АСР, а приємний смак мусу
підсилює слиновиділення, внаслідок чого ефективність використання гелю
підвищується. Гель наносили на попередньо очищену поверхню зубів на 5 хв,
після чого ротову порожнину прополіскували водою. Рекомендували не
вживати їжу протягом 30 хв після процедури. Курс становив 10-14 процедур.
Окрім зазначених процедур усім дітям рекомендували використовувати
для щоденного догляду за порожниною рота фторвмісні зубні пасти
(«LacalutJunior», «R.O.C.S. Teens», «SensodynePronamel Дитяча»).
З метою виведення з організму ендотоксинів та зменшення їх токсичного
впливу на організм застосовували сорбент «Ентеросгель». Цей препарат
ефективно

адсорбує

середньомолекулярні

токсичні

речовини

екзо-

та

ендогенного походження, продукти незавершеного метаболізму, інкорпоровані
радіонукліди та природнім шляхом виводить їх з організму. Призначали по 10
мг (десертна ложка) три рази на день через 2 години після вживання їжі курсом
10 днів.
До

складу

вітамінно-мінерального

комплексу

«Алфавіт

Школяр»

(Україна) входять усі необхідні вітаміни та мінерали для нормального зростання
і розвитку дитини. На відміну від інших комплексів цей препарат
розпрацьований з урахуванням наукових рекомендацій по роздільному і
спільному прийому корисних речовин. Містить 13 вітамінів і 10 мінералів.
Комплекс надійно забезпечує дитину необхідними для його розвитку корисними
речовинами. З урахуванням природньо-соціальних умов до складу включено
залізо, селен і йод, а також кальцій, необхідний дитині в період активного
зростання організму.
Склад Алфавіту: 1 таблетка (білого кольору) включає – вітаміни і
мікроелементи (В6 1 мг, РР 20 мг, мідь 2 мг, йод 150 мкг, молібден 250 мкг,
ферум 18 мг, В1 1,5 мг); 1 таблетка (рожева) – вітаміни і мікроелементи (В2 1,7
мг, В6 1 мг, В12 3 мкг, фолієву кислоту 200 мкг, пантотенову кислоту 5 мг, К1 25
мкг, кальцій 100 мг, хром 25 мкг, біотін 30 мкг, Д3 100 МО); 1 таблетка
(блакитна) - вітаміни і мікроелементи (С 80 мг, А 3333 МО, Е 10 МО, цинк 15
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мг, селен 25 мкг, магній 40 мг, марганець 2,5 мг). Призначали препарат тричі на
день з інтервалом між вживанням таблеток 4-6 годин курсом 1 місяць.
Корекцію харчування проводили з метою покращення виведення з
організму токсичних речовин, зокрема, радіонуклідів (стронцію, цезію та ін.) і
забезпечення організму необхідними вітамінами, макро- та мікроелементами.
Рекомендували вживання достатньої кількості молока, ягід, овочів та фруктів,
морських водоростей (спіруліна, морська капуста, біологічно активні добавки
«Зіравіт», «Ламінарин» тощо), продуктів, які містять альгінат натрію та кальцію,
лікарських рослин (люцерни, горобини, липи, льону тощо), а також вилучення з
раціону лісових ягід та грибів [42]. Рослинні волокна (клітковина) і пектини, що
входять до складу спілих овочів і фруктів, добре виводять із організму важкі
метали і радіонукліди. Потрапивши в кишечник, вони всмоктують ці речовини,
створюючи нерозчинні сполуки, а потім виводять їх з організму. Лідерами за
вмістом клітковини і пектинів є буряк, морква, абрикоси, яблука, білокачанна
капуста, гарбуз і листкова зелень. Особливо корисні ягоди, фрукти й овочі від
жовтого до чорного кольору. Причому, чим інтенсивніше їхнє забарвлення, тим
вони корисніші. Це – шипшина, обліпиха, ожина, помідори, болгарський перець,
гарбузи тощо. Морські водорості та біологічно активні добавки з них позитивно
впливають на обмін речовин в організмі, зменшують накопичення радіонуклідів
цезію та стронцію, солей важких металів - свинцю, ртуті, кадмію, нормалізують
стан травної, ендокринної, кровотворної та імунної систем. Альгінат натрію та
кальцію є похідними альгінової кислоти – полісахариду з бурих водоростей,
ламінарії японської та інших водоростей. Альгінова кислота виводить з
організму важкі метали (свинець, ртуть та інші) і радіонукліди. У різній
кількості альгінати містяться у харчових продуктах, зокрема, сирах. Лікарські
рослини також сприяють виведенню з організму радіонуклідів, а також мають
імунозміцнювальну дію, налагоджують обмін речовин. Використовуються у
вигляді відварів, чаїв.
Ефективність

розпрацьованого

комплексу

профілактичних

заходів

оцінювали через 6, 12 та 24 місяці за такими критеріями: приріст інтенсивності
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карієсу

зубів;

редукція

карієсрезистентність

емалі

приросту
(ТЕР-тест);

інтенсивності
стан

гігієни

карієсу

зубів;

порожнини

рота;

морфологічні властивості ротової рідини.
Аналіз отриманих результатів показав, що через 6 місяців приріст
інтенсивності карієсу у дітей основної групи становив у середньому 0,39±0,03
зуба, у дітей контрольної групи значення приросту індексу КПВ виявилось
значно вищим (0,54±0,08 зуба, р<0,05) (табл. 6.1).
Таблиця 6.1 – Приріст інтенсивності карієсу у обстежених дітей у
різні періоди спостереження
Терміни спостереження
Групи дітей

6 міс.

12 міс.

24 міс.

техногенно

Основ

Регіони

го
навантажен

Р

р1>0,05
0,38±0,05

0,51±0,09

0,57±0,11

р2>0,05
р3<0,05

ня
забрудненн

на

я

0,40±0,09

0,48±0,03

0,53±0,12

група

радіонуклі

*

*

*

дами

р1>0,05
р2>0,05
р3<0,05
р1>0,05

Середнє

0,39±0,03

0,50±0,09

0,55±0,11

р2>0,05
р3<0,05
р1<0,05

Контрольна група

Примітки:

0,54±0,08

0,72±0,04

0,91±0,08

р2<0,05

**

**

**

р3<0,05
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1. * – ступінь достовірності між показниками приросту інтенсивності карієсу у
дітей регіону техногенного навантаження та забруднення радіонуклідами.
2. ** – ступінь достовірності між показниками приросту інтенсивності карієсу у
дітей основної та контрольної групи.
3. р1 – ступінь достовірності між показниками приросту інтенсивності карієсу
через 6 та 12 місяців спостереження.
4. р2 – ступінь достовірності між показниками приросту інтенсивності карієсу
через 12 та 24 місяців спостереження.
5. р3 – ступінь достовірності між показниками приросту інтенсивності карієсу
через 6 та 24 місяців спостереження.
Виявлено, що в основній групі приріст інтенсивності карієсу дещо вищий
серед дітей з регіону забруднення радіонуклідами у порівнянні з дітьми районів
техногенного навантаження (0,40±0,09 та 0,38±0,05 зуба відповідно, р>0,05).
Редукція приросту інтенсивності карієсу у дітей, які мешкають в регіонах
радіаційного забруднення складала 25,92 %, у дітей з районів техногенного
забруднення – 29,62 %.
Через 12 місяців спостереження приріст інтенсивності карієсу у дітей
основної групи становив у середньому 0,49±0,09 зуба, що майже у півтора рази
нижче, ніж у дітей контрольної групи (0,72±0,04 зуба, р<0,05). При цьому
ураженість карієсом у дітей з територій, забруднених радіонуклідами,
знижувалась порівняно з дітьми, які мешкають у регіоні забруднення викидами
вугільного комбінату (0,48±0,03 та 0,51±0,09 зуба відповідно, р>0,05). Таким
чином, редукція приросту інтенсивності карієсу у групі дітей з регіону
техногенного навантаження була дещо нижчою (29,16 %) у порівнянні з дітьми,
які проживають у районі забруднення радіонуклідами (33,33 %).
Через 24 місяці спостереження виявлено незначне зниження динаміки
приросту інтенсивності карієсу у дітей основної групи. Приріст інтенсивності
карієсу у дітей основної групи складав у середньому 0,55±0,11 зуба. У дітей
контрольної групи приріст інтенсивності карієсу виявився значно вищим
(0,91±0,08 зуба, р<0,05). Слід зазначити, що приріст інтенсивності карієсу у
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дітей з територій, забруднених радіонуклідами, був нижчим порівняно з дітьми,
які мешкають у регіоні забруднення викидами вугільного комбінату (0,53±0,12
та 0,57±0,11 зуба відповідно, р>0,05). Відповідно редукція карієсу у дітей
основної групи теж змінювалась і становила 37,36 % у дітей з регіону
техногенного навантаження та 41,74 % у дітей, які проживають у районі
радіаційного забруднення.
З метою оцінки ефективності запропонованого комплексу профілактичних
заходів у залежності від рівня карієсрезистентності емалі ми провели
порівняння отриманих результатів у обстежених дітей з різною інтенсивністю
карієсу зубів (рис. 6.2).

Рисунок 6.2 – Приріст інтенсивності карієсу у обстежених дітей залежно
від значення КПВ у різні періоди спостереження.
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Встановлено, що в основній групі через 6 місяців після початку
профілактичних заходів серед дітей з КПВ≥3-5 зубів та дітей, інтенсивність
карієсу у яких становить менше 3 зубів у середньому спостерігався практично
однаковий приріст інтенсивності карієсу (0,40±0,09 та 0,38±0,07 зуба
відповідно, р>0,05). Редукція карієсу складала, відповідно, 25,92 % та 29,62 %.
Через 12 місяців спостереження приріст інтенсивності карієсу у групі дітей з
КПВ≥3-5 зубів так само практично не відрізнявся порівняно з дітьми з низькою
інтенсивністю карієсу (0,50±0,05 та 0,51±0,06 зуба відповідно, р>0,05). Редукція
карієсу

становила,

відповідно,

30,55 %

та

29,16 %.

Через

24

місяці

спостереження нижчий приріст інтенсивності у середньому також встановлено в
групі дітей з КПВ≥3-5 зубів (0,54±0,04 зуба). Редукція карієсу у них складала
40,65 %. У дітей з інтенсивністю карієсу КПВ<3 зубів приріст інтенсивності був
дещо вищим (0,56±0,08 зуба), ніж у дітей з низькою інтенсивністю карієсу зубів,
проте різниця між цими показниками виявилась несуттєвою (р>0,05). Редукція
карієсу у цій групі дітей склала 38,46 %.
Слід

відзначити,

що

через

6

місяців

від

початку

проведення

профілактичних заходів найбільш помітно приріст інтенсивності зростав у дітей
з КПВ≥3-5 зубів, які проживають на територіях, забруднених радіонуклідами
(0,42±0,09 зуба) і був дещо вищим порівняно з аналогічним у дітей з регіону
техногенного навантаження (0,39±0,05 зуба відповідно, р>0,05) та у порівнянні з
дітьми з КПВ<3 зубів як з регіону вугільного виробництва, так і радіаційно
забруднених районів (0,37±0,02 та 0,38±0,06 зубів відповідно, р>0,05). Редукція
карієсу у дітей з регіону техногенного навантаження з КПВ<3 зубів складала
31,48 %, у дітей з КПВ≥3-5 зубів – 27,78 %. У дітей, які проживають на
територіях, забруднених радіонуклідами та мають КПВ<3 зубів, редукція
карієсу становила 29,62%, у дітей з КПВ=3-5 зубів редукція карієсу була дещо
меншою і складала відповідно 22,22 %.
Через 12 місяців після початку профілактичних заходів спостерігались
деякі зміни приросту інтенсивності карієсу у обстежених дітей. Отже, у дітей з
радіаційно забруднених регіонів з КПВ≥3-5 зубів приріст інтенсивності карієсу

144

становив 0,45±0,12 зуба і був меншим, ніж у дітей того ж регіону з КПВ<3 зубів
(0,51±0,09

зуба,

р>0,05).

Натомість,

у

дітей

з

регіону

техногенного

навантаження з КПВ≥3-5 зубів приріст інтенсивності виявився дещо більшим
(0,53±0,07 зуба) порівняно з дітьми того ж регіону, які мають КПВ<3 зубів
(0,50±0,05 зуба, р>0,05). Треба зазначити, що приріст інтенсивності карієсу був
найменшим у дітей з КПВ≥3-5 зубів, які проживають на територіях радіаційного
забруднення, порівняно з іншими групами дітей, проте різниця між показниками
КПВ у всіх групах обстежених дітей не була достовірною (р>0,05). Таким
чином, редукція карієсу у дітей з регіону техногенного навантаження з КПВ<3
зубів через 1 рік складала 33,33 %, у дітей з КПВ≥3-5 зубів – 26,38 %. У дітей,
які проживають на територіях, забруднених радіонуклідами та мають КПВ<3
зубів, редукція карієсу становила 29,16 %, у дітей з КПВ=3-5 зубів редукція
карієсу була дещо більшою і складала відповідно 37,50 %.
Через два роки після початку впровадження профілактичного комплеску
спостерігали інші результати. У дітей, які проживають на територіях,
забруднених радіонуклідами та мають високий ризик розвитку карієсу зубів,
приріст інтенсивності карієсу зростав у порівнянні з показниками через 12
місяців спостереження і досягав 0,54±0,08 зуба (р>0,05) та практично не
відрізнявся від аналогічного показника у дітей тієї ж групи з регіону
техногенного навантаження (0,54±0,12 зуба, р>0,05). Натомість серед дітей, які
проживають на територіях, забруднених радіонуклідами та мають КПВ<3 зубів,
приріст інтенсивності карієсу відбувався незначно у порівнянні з попереднім
терміном спостереження (з 0,51±0,09 до 0,52±0,08 зуба відповідно, р>0,05).
Характерно, що у дітей, які проживають в регіоні техногенного навантаження з
КПВ<3 зубів, приріст інтенсивності зростав у 1,2 рази порівняно з попередніми
результатами (р>0,05), а у дітей цього ж регіону проживання з КПВ≥3-5 зубів
значення цього показника майже не змінювалось порівняно з результатами на
12-й місяць спостереження (0,54±0,12 та 0,53±0,07 зуба відповідно, р>0,05). При
цьому редукція карієсу у дітей з регіону техногенного навантаження з КПВ<3
зубів через 24 місяці спостереження становила 42,85 %, у дітей з КПВ≥3-5 зубів
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– 38,46 %. У дітей, які проживають на територіях, забруднених радіонуклідами
та мають КПВ<3 зубів, редукція карієсу становила 38,46 %, у дітей з КПВ≥3-5
зубів редукція карієсу складала відповідно 34,06 %.
Таким чином, за весь період спостереження найменший приріст
інтенсивності карієсу спостерігали в групі дітей з КПВ<3 зубів, які проживають
у регіоні забруднення радіонуклідами (з 0,38±0,06 у 6 місяців до 0,52±0,08 зуба
через 24 місяці спостереження, р>0,05), а найбільший приріст інтенсивності
виявлено у дітей з КПВ<3 зубів з регіону техногенного навантаження (з
0,37±0,02 через півроку до 0,59±0,08 зуба через два роки спостереження,
р<0,05). Очевидно, це пов'язано з диференційованим підходом до профілактики
карієсу у обстежених дітей в залежності від інтенсивності карієсу та регіону
проживання.

Рисунок 6.3 – Стан гігієни порожнини рота у обстежених дітей у різні
періоди спостереження.
З

метою

оцінки

ефективності

профілактичного

комплексу

ми

проаналізували динаміку гігієни порожнини рота у обстежених дітей (рис. 6.3).
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Для цього було обстежено 146 дітей, у яких до початку спостереження виявлено
незадовільний стан гігієни порожнини рота. Отже, у дітей основної групи індекс
Федорова-Володкіної

становив

у

середньому

2,42±0,14

бала,

у

дітей

контрольної групи його значення було дещо нижчим (2,34±0,21 бала, р>0,05).
Найбільш високим індекс гігієни виявився у дітей з регіону забруднення
радіонуклідами (2,46±0,18 бала) у порівнянні з дітьми, які проживають на
територіях техногенного навантаження (2,38±0,15 бала, р>0,05) та дітьми
контрольної групи (р>0,05).
Через 6 місяців використання профілактичних заходів у дітей основної групи
рівень гігієни порожнини рота покращувався, значення індексу гігієни при цьому
знижувалось у середньому до 2,19±0,16 бала порівняно з початковими даними
(р>0,5). При цьому, у дітей, які проживають на територіях забруднення
радіонуклідами, покращення гігієни порожнини рота за перших півроку
спостереження відбувалось більш помітно порівняно з початковими даними
(2,46±0,18 та 2,21±0,16 бала), ніж у дітей, які проживають на територіях
техногенного навантаження (2,38±0,15 та 2,17 бала), хоч різниця між показниками
виявилась несуттєвою в обох групах (р>0,05). Слід зазначити також, що у дітей з
регіону техногенного навантаження значення індексу Федорова-Володкіної було
дещо нижчим порівняно з дітьми з районів радіаційного забруднення, проте
різниця теж не була значущою (р>0,05). Встановлені показники індексу ФедороваВолодкіної свідчать про незадовільний стан гігієни порожнини рота у всіх групах
обстежених дітей.
Через 12 місяців після початку проведення профілактичних заходів стан
гігієни порожнини рота змінювався в усіх групах обстежених дітей, при цьому
найбільш істотне його покращення ми спостерігали у дітей з регіону
техногенного навантаження. Значення індексу гігієни у цій групі дітей
становило 1,68±0,15 бала, що є нижче порівняно з результатами, які ми
отримали на початку спостереження (р<0,05), і свідчить про задовільний стан
гігієни порожнини рота. У дітей, які проживають у районах, забруднених
радіонуклідами, стан гігієни порожнини рота наприкінці першого року
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спостереження

теж

змінювався

досить

помітно,

з

незадовільного

на

задовільний, індекс Федорова-Володкіної при цьому знижувався з 2,21±0,16 (у
пів року спостереження) до 1,76±0,04 бала (р<0,05). У показниках індексу
гігієни порожнини рота у дітей, в яких не було застосовано розпрацьований
нами профілактичний комплекс, суттєвої різниці не спостерігалось (2,34±0,21
бала на початку та 2,11±0,23 бала через 12 місяців спостереження, р>0,05),
тобто рівень гігієни порожнини рота у обстежених дітей залишався
незадовільним.
Через два роки спостереження ми виявили покращення стану гігієни
порожнини рота у всіх обстежених дітей порівняно з результатами, отриманими
на 12-й місяць після початку застосування заходів профілактики. Так, у дітей
основної групи індекс Федорова-Володкіної знизився, у середньому, з 1,72±0,04
до 1,54±0,11 бала (р>0,05), що свідчить загалом про задовільний стан гігієни
порожнини рота у цих дітей. У дітей з регіону забруднення радіонуклідами його
значення змінювалось найбільш суттєво порівняно з попереднім (р<0,5), хоча
було вищим (1,56±0,08 бала), ніж у дітей, які проживають на територіях
техногенного навантаження (1,51±0,17 бала, р>0,5). Таким чином, у дітей
основної групи, при суттєвому зниженні значення індексу Федорова-Володкіної
порівняно з початковими даними, гігієна порожнини рота залишалась на
задовільному рівні. У дітей контрольної групи покращення стану гігієни
порожнини рота відбувалось менш істотно у порівнянні з даними, отриманими
через рік після початку спостереження (2,11±0,14 та 1,93±0,13 бала відповідно,
р>0,05), однак рівень гігієни порожнини рота у цих дітей теж змінювався на
задовільний.
Ефективність застосованого комплексу профілактичних заходів ми
оцінювали також шляхом дослідження карієсрезистентності емалі у обстежених
дітей впродовж використання розпрацьованого методу профілактики (табл.
6.2.). Так, при аналізі ТЕР-тесту виявлено, що до початку застосування
профілактичних заходів у дітей основної групи показник тесту емалевої
резистентності становив, у середньому, 8,12±0,25 бала, що в 1,4 рази більше від
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результатів, отриманих у дітей контрольної групи (5,86±0,34 бала, р<0,05). Слід
відмітити, що у дітей, які мешкають на територіях, забруднених радіонуклідами,
карієсрезистентність емалі на початку спостереження була більш, ніж у півтора
рази меншою, ніж у дітей з районів техногенного навантаження (8,93±0,32 та
7,31±0,16 бала відповідно, р<0,05).
Через півроку після початку використання профілактичних заходів
кислотостійкість емалі у дітей основної та контрольної групи підвищувалась,
проте суттєвої різниці між показниками ТЕР-тесту на початку та через 6 місяців
спостереження не спостерігали (р>0,05). Виявлено, що в основній групі
значення ТЕР-тесту більше серед дітей з регіону забруднення радіонуклідами
порівняно з дітьми районів техногенного навантаження (7,84±0,69 та 6,72±0,35
бала відповідно, р>0,05).
Через 12 місяців спостереження було встановлено подальше зростання
карієсрезистентності емалі. При цьому у дітей основної групи ми спостерігали
суттєве зменшення показника тесту емалевої резистентності порівняно з
результатами, отриманими на початку проведення профілактичних заходів
(6,20±0,34 бала, р<0,05). У дітей, контрольної групи, карієсрезистентність емалі
змінювалась менш помітно, різниця значення ТЕР-тесту на початку та на 12-й
місяць спостереження була незначною (5,86±0,34 та 5,03±0,34 бала відповідно,
р>0,05). При цьому карієсрезистентність емалі у дітей з територій, забруднених
радіонуклідами, залишалась меншою порівняно з дітьми, які мешкають у регіоні
забруднення викидами вугільного комбінату (6,62±0,43 та 5,73±0,21 бала
відповідно, р>0,05).
Подібна тенденція спостерігалась і через 24 місяці спостереження. У дітей
основної групи стійкість емалі до карієсу збільшувалася порівняно з
аналогічними результатами, які були отримані нами під час дослідження на 12-й
місяць спостереження, більш суттєво (5,14±0,11 та 6,20±0,39 бала відповідно,
р<0,05), ніж у дітей контрольної групи (4,38±0,28 та 5,03±0,34 бала відповідно,
р>0,05).
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Таблиця 6.2 – Динаміка карієсрезистентності емалі зубів у обстежених
дітей в різні періоди спостереження
Терміни спостереження
Групи дітей

На
початку

техногенного

Основна

Регіон

навантаження

група

забруднення
радіонуклідами

6 міс.

12 міс.

Р

24 міс.

р1>0,05
7,31±0,16 6,72±0,35 5,73±0,21 4,84±0,22 р2<0,05
р3<0,05
8,93±0,32 7,84±0,69 6,62±0,43 5,45±0,52
*

*

*

*

р1>0,05
р2<0,05
р3<0,05
р1>0,05

Середнє

8,12±0,25 7,28±0,43 6,20±0,39 5,14±0,11 р2<0,05
р3<0,05
р1>0,05

Контрольна група

5,86±0,34 5,47±0,28 5,03±0,34 4,38±0,28 р2>0,05
**

**

**

**

р3>0,05

Примітки:
1. * – ступінь достовірності між показниками приросту інтенсивності карієсу у
дітей регіону техногенного навантаження та забруднення радіонуклідами.
2. ** – ступінь достовірності між показниками приросту інтенсивності карієсу у
дітей основної та контрольної групи.
3. р1 – ступінь достовірності між показниками ТЕР-тесту на початку та через 6
місяців спостереження.
4. р2 – ступінь достовірності між показниками ТЕР-тесту на початку та через 12
місяців спостереження.
5. р3 – ступінь достовірності між показниками ТЕР-тесту на початку та через 24
місяці спостереження.
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При аналізі результатів дослідження карієсрезистентності емалі у
обстежених дітей залежно від інтенсивності карієсу зубів на початку
використання профілактичних заходів виявлено, що менш резистентною до
карієсу зубів була емаль у дітей з КПВ≥3-5 зубів у порівнянні з дітьми, у яких
інтенсивність карієсу становить менше 3 зубів (8,16±0,34 та 8,07±0,46 бала
відповідно, р>0,05) (рис. 6.4).
Через півроку спостереження у порівнянні з початковими даними
значення ТЕР-тесту знижувалось в обох групах дітей, проте різниця між
показниками

виявилась

несуттєвою

(р>0,05).

Через

12

місяців

після

впровадження профілактичного комплексу в обох досліджуваних групах дітей
спостерігалось суттєве збільшення карієсрезистентності емалі в 1,3 рази від
початку застосування профілактичного комплексу (р<0,05). Слід зазначити, що
різниця у значеннях ТЕР-тесту серед дітей з КПВ=3-5 зуба та дітей з КПВ<3
зубів була дуже незначною (6,02±0,43 та 6,03±0,35 бала відповідно, р>0,05). Про
ефективність впровадженого комплексу профілактичних заходів свідчать також
результати, отримані через 24 місяці спостереження. Встановлено, що в групі
дітей з КПВ<3 зубів значення ТЕР-тесту зменшувалося більш, ніж в 1,6 рази
порівняно з початковими даними (4,90±0,29 та 8,16±0,34 бала відповідно,
р<0,05). Серед дітей зі значенням індексу КПВ≥3-5 зубів карієсрезистентність
емалі збільшувалася трохи менше – у півтора рази від початку застосування
профілактичних заходів, проте різниця між показниками ТЕР-тесту на початку
та через 24 місяці спостереження також була суттєвою (5,39±0,28 та 8,07±0,46
бала відповідно, р<0,05).
Треба зазначити, що найменшою карієсрезистентність емалі за увесь
період спостереження була у дітей з КПВ≥3-5 зуба, які мешкають у
радіоактивно забруднених районах. На початку застосування профілактичних
заходів значення ТЕР-тесту у них становило 8,98±0,46 бала, що відповідає
низькому рівню резистентності емалі. Цей показник є значно більшим
порівняно з аналогічним у дітей з регіону техногенного навантаження (7,34±0,38
зуба відповідно, р<0,05). Він також є більшим порівняно з дітьми з КПВ<3 зубів
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як з регіону забруднення вугільним виробництвом (7,27±0,62 бала, р<0,05), так і
тих, які проживають на територіях радіаційного забруднення (8,87±0,26 бала,
р>0,05).

Рисунок 6.4 – Карієсрезистентність емалі у обстежених дітей в
залежності від значення індексу КПВ у різні терміни спостереження.
Через 6 місяців після початку профілактичних заходів спостерігалось
незначне зменшення значення ТЕР-тесту у всіх обстежених дітей порівняно з
результатами на початку спостереження (р>0,05). Серед дітей із радіаційно
забруднених регіонів з КПВ≥3-5 зубів цей показник був більшим, ніж у дітей
тієї ж групи з регіону техногенного навантаження (7,96±0,42 та 6,76±0,47 бала
відповідно, р>0,05) та суттєво більшим порівняно з результатами, отриманими у
дітей з регіону техногенного навантаження з КПВ<3 зубів, у яких
карієсрезистентність емалі була найбільшою (7,96±0,42 та 6,67±0,43 бала
відповідно, р<0,05).
На 12-й місяць спостереження відмічалось подальше зменшення
показника ТЕР-тесту у всіх обстежених дітей порівняно з вихідними даними, що
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свідчить про ефективність застосованих профілактичних заходів. Серед дітей з
КПВ≥3-5 зубів, які проживають на територіях, забруднених радіонуклідами, цей
показник надалі був дещо більшим, ніж у дітей тієї ж групи з регіону
техногенного навантаження (6,78±0,42 та 5,85±0,33 бала відповідно, р>0,05). У
дітей з низькою інтенсивністю карієсу отримані подібні результати: серед дітей
з радіаційно забруднених територій значення ТЕР-тесту становило 5,85±0,42
бала, що більше, ніж у дітей з регіону техногенного навантаження (5,61±0,38
бала, р>0,05). Отже, найбільш стійкою до карієсу виявилась емаль у дітей з
низькою інтенсивністю карієсу з регіону техногенного навантаження, особливо
порівняно з дітьми, які проживають на територіях, забруднених радіонуклідами
та мають КПВ≥3-5 зубів (р<0,05).
Аналогічну тенденцію виявлено й через два роки спостереження. У дітей,
які проживають на територіях, забруднених радіонуклідами та мають
підвищений ризик розвитку карієсу постійних зубів, значення ТЕР-тесту значно
зменшувалось порівняно з показниками, отриманими на початку спостереження,
і досягало 5,63±0,38 бала (р<0,05), проте залишалось найбільш високим серед
усіх обстежених дітей (р>0,05). Так само збільшувалася карієсрезистентість
емалі серед дітей інших обстежених груп порівняно з даними на початку
застосування профілактичних заходів. Найбільш низьке значення ТЕР-тесту
виявлено у дітей з регіону техногенного навантаження при КПВ<3 зубів
(4,54±0,38 бала). У дітей цього ж регіону проживання з КПВ≥3-5 зубів стійкість
емалі до карієсу оцінювалась у 5,14±0,42 бала (р>0,05), майже не відрізнялась
від аналогічного показника у дітей радіаційно забруднених районів, які мали
низьку інтенсивність карієсу (5,26±0,41 бала, р>0,05), проте була суттєво
більшою у порівнянні з результатами, отриманими у дітей радіаційно
забруднених територій з КПВ≥3-5 зубів (5,63±0,32 бала відповідно, р<0,05).
Про ефективність застосованого нами профілактичного комплексу
свідчать також результати дослідження мінералізувального потенціалу ротової
рідини (МПРР) обстежених дітей у різні терміни спостереження (табл. 6.3).
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Таблиця 6.3 – Динаміка мінералізувального потенціалу ротової рідини у
обстежених дітей у різні періоди спостереження
Терміни спостереження
Групи дітей

На
початку

Регіон

техногенного

Основ
на
група

навантаження

забруднення
радіонуклідами

6 міс.

12 міс.

Р

24 міс.

р1>0,05
2,21±0,14 2,54±0,24 2,79±0,19 3,01±0,18 р2<0,05
р3<0,05
1,97±0,15 2,38±0,16 2,72±0,28 3,11±0,14
*

*

*

*

р1>0,05
р2<0,05
р3<0,05
р1<0,05

Середнє

2,09±0,12 2,46±0,13 2,76±0,19 3,06±0,15 р2<0,05
р3<0,05
р1>0,05

Контрольна група

2,66±0,29 2,72±0,17 2,79±0,28 2,68±0,10 р2>0,05
**

**

**

**

р3>0,05

Примітки:
1. * – ступінь достовірності між показниками мінералізувального потенціалу у
дітей регіону техногенного навантаження та забруднення радіонуклідами.
2. ** – ступінь достовірності між показниками мінералізувального потенціалу у
дітей основної та контрольної групи.
3. р1 – ступінь достовірності між показниками мінералізувального потенціалу на
початку та через 6 місяців спостереження.
4. р2 – ступінь достовірності між показниками мінералізувального потенціалу на
початку та через 12 місяців спостереження.
5. р3 – ступінь достовірності між показниками мінералізувального потенціалу на
початку та через 24 місяці спостереження.
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Встановлено, що у дітей, яким проводили комплекс профілактичних
заходів, МПРР зростав більш помітно, у той час, як у дітей, профілактичні
заходи яким не проводились, його значення змінювалось мало впродовж усього
терміну спостереження. Отже, через 6 місяців після проведення профілактичних
заходів мінералізувальний потенціал у дітей основної групи становив у
середньому 2,46±0,13 бала, що було більше порівняно з виявленим на початку
спостереження (2,09±0,12 бала відповідно, р>0,05). У дітей контрольної групи
мінералізувальний потенціал теж змінювався незначно (з 2,66±0,29 на початку
спостереження до 2,72±0,17 бала, р>0,5). Найбільш помітні зміни були у групі
дітей з регіону забруднення радіонуклідами: на 6-й місяць спостереження
значення МПРР у них збільшувався у 1,2 рази порівняно з вихідними даними
(р<0,05). Так само збільшувався мінералізувальний потенціал ротової рідини
дітей, які проживають на територіях техногенного навантаження, проте його
збільшення не було суттєвим (р>0,05).
Через 12 місяців спостереження мінералізувальний потенціал у дітей
основної групи становив у середньому 2,76±0,19 бала, його значення було
значно більшим у порівнянні з виявленим на початку профілактичних заходів
(2,09±0,12 бала відповідно, р<0,05).
У дітей контрольної групи мінералізувальний потенціал змінювався менш
суттєво (з 2,66±0,29 на початку до 2,79±0,28 бала наприкінці першого року
спостереження, р>0,05). При цьому МПРР у групі дітей, які проживають на
територіях радіоактивного забруднення, підвищувався практично в 1,4 рази (з
1,97±0,15 на початку до 2,72±0,28 бала відповідно, р<0,05). МПРР дітей з
регіону техногенного навантаження підвищувався дещо менше (з 2,21±0,14 до
2,79±0,19 бала відповідно, р>0,05).
Через два роки спостереження виявлено значне покращення МПРР у дітей
основної групи порівняно з початковими даними (3,06±0,15 проти 2,09±0,12
бала відповідно, р<0,05). У дітей контрольної групи зміни мінералізувального
потенціалу відбувались менш значимо (з 2,66±0,29 до 2,68±0,15 бала відповідно,
р>0,05), більше того, спостерігалось деяке зменшення мінералізувального
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потенціалу ротової рідтни дітей у цій групі порівняно з результатами,
отриманими на 12-й місяць спостереження (р>0,05). Таким чином, у дітей
основної групи спостерігали високий МПРР, у дітей контрольної групи він
залишався на задовільному рівні. Слід зазначити, що у дітей з регіону
забруднення

радіонуклідами

значення

мінералізувального

потенціалу

у

порівнянні з початковими даними зростало більш помітно (3,11±0,14 та
1,97±0,15 бала відповідно, р<0,05), тобто більш, ніж у півтора рази. Натомість, у
дітей,

які

проживають

на

територіях

техногенного

навантаження,

мінералізувальний потенціал збільшувався майже в 1,1 рази у порівнянні з
початковими даними (р<0,05) і був меншим, ніж у дітей з регіону забруднення
радіонуклідами (р>0,05). В обох групах дітей МПРР наприкінці спостереження
відповідав доброму рівню (рис. 6.5).

Рисунок 6.5 – Динаміка мінералізувального потенціалу ротової рідини
(МПРР) у обстежених дітей у різні періоди спостереження
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Слід відмітити, що різниця значень МПРР у дітей з різних регіонів
проживання протягом усього терміну спостереження була несуттєвою (р>0,05).
Таким чином, у дітей, в яких ми використовували профілактичний
комплекс, відбувалось стійке підвищення МПРР і через два роки спостереження
його значення було суттєво більшим, ніж у дітей контрольної групи (р<0,05).
При аналізі результатів дослідження МПРР у обстежених дітей в
залежності

від

інтенсивності

карієсу

зубів

на

початку

використання

профілактичних заходів виявлено, що його значення у дітей з КПВ=3-5 зубів
було дещо меншим у порівнянні з дітьми, у яких інтенсивність карієсу
становила менше 3 зубів (2,07±0,08 та 2,11±0,06 бала відповідно, р>0,05).
Через пів року спостереження у порівнянні з початковими даними
значення МПРР збільшувалося в обох групах дітей, проте різниця між
показниками була несуттєвою (р>0,05). Через 12 місяців після впровадження
профілактичного комплексу в обох досліджуваних групах дітей спостерігалось
суттєве збільшення МПРР (практично в 1,3 рази) порівняно з вихідними даними
(р<0,05).

Слід

відмітити,

що

у

дітей

з

КПВ≥3-5

зуба

значення

мінералізувального потенціалу ротової рідини було дещо меншим, ніж
аналогічний показник у дітей з КПВ<3 зубів (2,74±0,09 та 2,80±0,07 бала
відповідно,

р>0,05).

Про

ефективність

впровадженого

комплексу

профілактичних заходів свідчать також результати отримані через 24 місяці
спостереження. Встановлено, що в групі дітей з КПВ<3 зубів значення МПРР
збільшувалося

практично

в

півтора

рази

від

початку

застосування

профілактичних заходів (3,12±0,13 та 2,11±0,07 бала відповідно, р<0,05). Серед
дітей зі значенням індексу КПВ≥3-5 зубів у порівнянні з початковими даними
МПРР збільшувалося в 1,4 рази (2,99±0,11 та 2,07±0,06 бала відповідно, р<0,05).
При цьому, різниця між значеннями МПРР в обох групах спостереження
виявилась не суттєвою (р>0,05).
Слід

зазначити,

що

найбільш

низьким

МПРР

за

увесь

період

спостереження залишався у дітей з КПВ≥3-5 зуба, які мешкають у радіоактивно
забруднених районах. На початку застосування профілактичних заходів
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значення МПРР у них становило 1,96±0,06 бала, що відповідає низькому рівню
мінералізувального потенціалу ротової рідини. Цей показник є дещо меншим
порівняно з аналогічним у дітей з регіону забруднення вугільним виробництвом
(1,99±0,08 зуба відповідно, р>0,05). Він також є меншим у порівнянні з дітьми з
КПВ<3 зубів як з регіону радіаційного забруднення (2,18±0,09 бала, р<0,05), так
і тих, які проживають на територіях техногенного навантаження (2,24±0,07 бала,
р<0,05), значення МПРР у цих дітей відповідало задовільному рівню
мінералізувального потенціалу ротової рідини.
Через 6 місяців після початку профілактичних заходів спостерігалось
суттєве збільшення МПРР у всіх обстежених дітей порівняно з результатами на
початку спостереження (р<0,05). При цьому серед дітей з радіаційно
забруднених регіонів з КПВ≥3-5 зубів цей показник був меншим (2,36±0,08
бала), ніж у дітей тієї ж групи з регіону техногенного навантаження (2,51±0,08
бала, р>0,05), та порівняні з результатами, отриманими у дітей з регіону
техногенного навантаження з КПВ<3 зубів, у яких МПРР був найбільшим
(2,57±0,09 бала, р>0,05). Таким чином, мінералізувальний потенціал ротової
рідини в усіх обстежених дітей відповідав задовільному рівню.
Через рік спостереження відмічалось подальше збільшення МПРР у всіх
обстежених дітей у порівнянні з вихідними даними, що також свідчить про
ефективність впроваджених профілактичних заходів. Серед дітей з КПВ≥3-5
зубів, які проживають на територіях, забруднених радіонуклідами, цей показник
був меншим, ніж у дітей тієї ж групи з регіону техногенного навантаження
(2,67±0,06 та 2,76±0,08 бала відповідно, р>0,05). У дітей з низькою
інтенсивністю карієсу отримані подібні результати: серед дітей з радіаційно
забруднених територій значення МПРР становило 2,78±0,08 бала, що дещо
меншим, ніж у дітей з регіону техногенного навантаження (2,82±0,07 бала,
р>0,05). В усіх дітей мінералізувальний потенціал ротової рідини відповідав
задовільному рівню.
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Дещо іншу тенденцію виявлено на 24-й місяць спостереження. Найбільше
значення МПРР виявлено у дітей, які проживають на територіях, забруднених
радіонуклідами, при КПВ<3 зубів (3,18±0,09 бала).
У дітей цього ж регіону проживання з КПВ≥3-5 зубів МПРР становив
3,03±0,07 бала (р>0,05), при цьому був більшим, ніж аналогічний показник у
дітей з регіону техногенного навантаження, які мали таку ж інтенсивність
карієсу (3,06±0,07 бала, р>0,05) та суттєво більшим у порівнянні з результатами,
отриманими у дітей техногенно забруднених територій з КПВ≥3-5 зубів
(2,95±0,07 бала відповідно, р<0,05).
Отже, через два роки спостереження у дітей з регіону забруднення
радіонуклідами незалежно від інтенсивності карієсу зубів та в дітей, які
проживають на територіях техногенного навантаження і мають низьку
інтенсивність карієсу, спостерігався задовільний рівень мінералізувального
потенціалу ротової рідини. У дітей з підвищеним ризиком виникнення карієсу з
регіону техногенного навантаження попри суттєве підвищення значення МПРР
за два роки спостереження мінералізувальний потенціал ротової рідини
відповідав задовільному рівню.
Таким чином, аналіз результатів обстеження дітей протягом двох років
використання розпрацьованого комплексу заходів для профілактики карієсу
зубів можна зробити висновок про те, що впроваджені заходи є достатньо
ефективні для використання у дітей диференційовано від регіону проживання та
інтенсивності карієсу зубів, про що свідчить зменшення приросту інтенсивності
карієсу зі збільшенням терміну застосування профілактичних заходів та
показники редукції карієсу у різні періоди спостереження. При цьому найбільш
помітні результати досягнуті серед дітей, які отримували комплекс як
екзогенних, так і ендогенних заходів у порівнянні з дітьми, яким застосовували
тільки екзогенні заходи профілактики карієсу зубів. Результати застосування
профілактичного комплексу у дітей, які проживають на екологічно забруднених
територіях співпадає з дослідженням [197].
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Результати

морфологічних

досліджень

ротової

рідини

показали

покращення її мінералізувальних властивостей у дітей, які отримували
розпрацьований профілактичний комплекс, у порівнянні з дітьми, у яких не
проводили спеціальних профілактичних заходів, про що свідчать зміни у
мінералізувального потенціалу ротової рідини, причому найбільш вираженими
ці зміни були у дітей з регіону забруднення радіонуклідами незалежно від
інтенсивності карієсу зубів та в дітей, які проживають на територіях
техногенного навантаження і мають низьку інтенсивність карієсу зубів.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Незважаючи на численні успіхи у сфер і стоматології, карієс зубів
залишається однією з найактуальніших проблем як серед дитячого так і серед
дорослого населення. Результати епідеміологічних досліджень, проведених
впродовж

останніх

років,

свідчать,

що

поширеність

та

інтенсивність

стоматологічних захворювань, особливо карієсу зубів, серед дитячого населення
України залишається на високому рівня та варіює від 65,8-97,7 %, при
інтенсивності каріозного ураження від 2,3 до 7,1 зуба [168, 230, 37, 157, 236,
203, 116].
Привертає увагу різносторонність чинників, які викликають ріст
стоматологічної захворюваності серед дитячого населення, а саме: влив умов
навколишнього середовища, у тому числі, антропогенно забруднених повітря,
води, ґрунтів [207, 64, 223, 65], спадковість, соціальні та економічні чинники,
недостатній рівень гігієни порожнини рота [260, 231], неорганізованість медикосанітарної допомоги [191, 207], ріст соматичної патології [9, 110], дисбаланс
мінеральних компонентів у ротовій рідині [69, 59], зниження імунних
властивостей ротової рідини [173, 174]. За даними експертів ВООЗ у структурі
факторів, що мають значний вплив на формування стоматологічного здоров'я
дітей, навколишнє середовище становить 20 % поряд із спадковістю.
Неординарна екологічна ситуація Волинського регіону, техногенно
забруднені

міста,

радіаційно

забруднені

території

(смт. Любешів

та

Маневицький р-н), дефіцит фтору у питній воді створюють певні передумови
для зниження соматичного та стоматологічного здоров'я дітей даного регіону.
Тому актуальним є подальше дослідження стану функціональних систем
дитячого організму, визначення показників поширеності та інтенсивності
каріозного процесу постійних зубів у дітей, які проживають у різних регіонах
Волинської області, що дозволить розпрацювати алгоритм профілактичних
заходів, спрямованих на покращення рівня стоматологічного здоров'я серед
дітей Волинського регіону.
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Тому метою нашого дослідження було розпрацювання комплексу карієс
профілактичних

заходів

для

дітей,

які

проживають

в

екологічно

неблагополучних умовах на підставі клінічних, біохімічних, імунологічних
досліджень.
Для цього було поставлено ряд завдань: оцінити ураженість карієсом зубів
у дітей різних екологічних територій, визначити СРЗ, проаналізувати зв'язок
карієсу зубів з ФР та соматичним здоров'ям дітей, дослідити гомеостаз ротової
рідини, як чинника, що сприяє формуванню резистентності емалі та на підставі
системного

аналізу

результатів

дослідження

роз

працювати

комплекс

диференційованих карієс профілактичних заходів.
Для досягнення поставленої мети та завдань було проведено комплексне
стоматологічне обстеження 1231 дитини, які проживають в різних екологічних
умовах Волинської області: «умовно чиста» територія м. Луцьк, техногенно
забруднена територія м. Нововолинськ та радіаційно забруднені території
смт. Любешів та Маневицький р-н. Обстеження проводили серед дітей 7, 12 та
15 років згідно рекомендацій ВООЗ для епідеміологічних досліджень.
У результаті проведеного дослідження виявлено, що поширеність карієсу
зубів на оглянутих територіях певним чином відрізняться. На радіаційно
забруднених територіях Маневицького р-ну та смт. Любешів поширеність
карієсу зубів у дітей складає в середньому 86,75±1,95 % та 89,32±1,76 %, що
високим показником, згідно критеріїв ВООЗ. У дітей, які проживають в
м. Нововолинськ, де зосереджений потужний вугільновидобувний комплекс,
показники карієсу, порівняно з відповідними показниками у дітей-жителів із
радіаційно забруднених територій, достовірно (р<0,05) вищими та становлять у
середньому 93,16±1,44 %. У дітей м. Луцька показники поширеності карієсу
зубів виявились найнижчими та складають, у середньому, 80,19±2,25 %, що
відповідає середньому рівню згідно критеріїв ВООЗ. Слід зауважити, що
поширеність карієсу в різних вікових категоріях неоднорідна та з віком її
показники збільшуються на всіх обстежених територіях.
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При аналізі ураженості карієсом зубів в обстежених дітей було виявлено,
що серед школярів, які проживають на території техногенного забруднення
(м. Нововолинськ), інтенсивність ураження зубів карієсом становить у
середньому КПВ=4,59±0,15 зуба, що значно менше по відношенню до
показника дітей із радіаційно забруднених територій (Маневицький р-н та
смт. Любешів), у яких показники КПВ становлять у середньому 5,35±0,22 зуба
(р< 0,05) та 4,78±0,20 зуба (р>0,05), відповідно. Інтенсивність ураження зубів
карієсом у дітей м. Луцька склала в середньому 3,16±0,52 зуба. Ураженість
карієсом зубів також має тенденцію до зростання. Так, інтенсивність карієсу
постійних зубів 7-річних дітей усіх територій проживання відповідає «низькому
рівню». У 12 та 15-річному віці наявна тенденція до збільшення частки дітей із
середнім та високим рівнем інтенсивності карієсу. Значно вищими виявились
показники інтенсивності карієсу у дітей 15-річного віку з різним характером
забруднення навколишнього середовища. У дітей техногенно забрудненого
м. Нововолинська показники індексу КПВ зросли з 4,83±0,16 зуба до 6,64±0,26
зуба, що відповідає «високому» рівню ураження. У 15-річних школярів
Маневицького р-ну та смт. Любешова діагностовано «дуже високий» рівень
ураження карієсом (КПВ=8,68±0,30 зуба та КПВ=7,36±0,31 зуба) (р<0,01). У
дітей м. Луцька показники ураження карієсом зубів у порівнянні з показниками
однолітків з інших територій проживання дещо менші (КПВ=5,21±1,13 зуба),
проте теж є досить високими та відповідають «високому» рівню ураження зубів
карієсом.
Детальний аналіз структури інтенсивності карієсу за індексом КПВ
показав, що у дітей, які проживають на радіаційно забруднених територіях,
відсоток каріозних та незапломбованих зубів є найвищим та складає 69,53 %
(Маневицький р-н) та 66,31 % (смт. Любешів), відповідно. У дітей, які
проживають в «умовно чистому» м. Луцьк дані показники становлять 53,79 %, а
у м. Нововолинськ 64,48 %. Найвищий відсоток дітей із запломбованими зубами
виявлено в м. Луцьк – 44,62 %. В Маневицькому р-ні та смт. Любешів виявлено
найменшу кількість школярів з пролікованим карієсом зубів – 29,53 % та
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30,54 %, відповідно. Виявлений високий рівень ураження карієсом зубів у дітей,
які

проживають

на

екологічно

забруднених

територіях,

співпадає

з

дослідженнями [184, 19, 147].
Виявлено, що СРЗ дітей, які проживають на радіоактивно забруднених
територіях (смт. Любешів та Маневицький р-н) є найнижчим серед дітей усіх
оглянутих

нами

58,94±2,83 %.

У

територій,
дітей,

які

та

становить
мешкають

у
в

середньому

53,07±2,84 %-

техногенно

забрудненому

м. Нововолинськ дані показники є вищими (66,45±2,69 %) у порівнянні з
показниками однолітків з радіоактивно забруднених територій. Найкращий
рівень СРЗ серед усіх обстежених дітей виявлений в м. Луцьк 76,36±2,40 %.
Аналіз рівня стоматологічної допомоги серед дітей на оглянутих
територіях свідчить про її недостатній рівень.
Важливу роль у виникненні карієсу зубів відіграє гігієна порожнини рота.
Для визначення якості гігієнічного догляду дітьми за порожниною рота було
проаналізовано гігієнічний стан за індексом Ю. А. Федорова-В. В. Володкіної у
918 дітей територій з екологічним навантаженням та у 313 дітей м. Луцька
(«умовно чиста» територія) віком 7, 12 та 15 років. Найвищу кількість школярів
з доброю гігієною порожнини рота виявлено в м. Луцьк – 44,97±1,27 %
порівняно з обстеженими територіями (р<0,01). На екологічно забруднених
територіях відсоток дітей з доброю гігієною порожнини рота практично
однаковий та становить, у середньому, 28,35±0,95 %. На радіоактивно та
техногенно забруднених територіях (Маневицький р-н, смт. Любешів та
м. Нововолинськ) виявлено практично однакову кількість дітей з задовільним
станом гігієни порожнини рота: 26,14±0,70 %, 30,90±1,26 % та 30,97±0,83 % (
р<0,05). Окрім того у третини дітей (33,79±0,98 %), що проживають на
радіоактивно забруднених територіях гігієнічний стан порожнини рота є
незадовільним, в той час, як у дітей, які проживають в «умовно чистому»
м. Луцьк даний показник становить, у середньому, 14,10±1,19 % (p<0,01).
З метою оцінки чинників ризику виникнення карієсу зубів, обізнаності
щодо догляду за порожниною рота, мотивації до регулярного відвідування

164

стоматолога та своєчасного лікування зубів проведено анонімне анкетування за
Європейськими індикаторами 311 дітей 12 та 15 річного віку, які проживають на
територіях з різним екологічним навантаженням.
При детальному аналізі відповідей було визначено, що діти по різному
оцінюють стан своїх зубів. Виявлено, що в середньому 51,4 % 12-річних
школярів, які проживають на радіоактивно забруднених територіях, оцінили
стан порожнини рота як «задовільний», для порівняння 10 % 12-річних дітей
м. Луцька, стверджують, що стан їх зубів є «задовільний». Діти 15-річного віку
також оцінюють стан зубів, як «задовільний» (Любешів – 67,5 %, Маневицький
р-н – 54 %, м. Нововолинськ – 49,1 %) ніж хороший (16,6 %, 24,05 % та 41,05 %,
відповідно), а школярі м. Луцька по-іншому відносяться до стану своїх зубів:
26,52 % оцінюють його, як «задовільний» та 59,26 %, як «хороший».
Встановлено, що найчастіше відчували зубний біль 12 та 15-річні школярі
радіаційно забруднених територій. З результатів анкетування зауважено, що в
середньому на всіх оглянутих територіях 32,41 % 12-річних та 39,61 % 15річних дітей уникають посмішки, через зовнішній вигляд своїх зубів. У
середньому 28 % та 30,81 % анкетованих дітей відповіли, що взагалі не
відвідували стоматолога протягом останнього року та 26,45 % 12-річних і
32,12 % 15-річних відповіли, що відвідує лікаря стоматолога один раз на рік.
Виявлено, що в середньому на радіоактивно забруднених територіях
(смт. Любешів та Маневицький р-н) лише 22,72 % 12-річних та 26,87 % 15річних дітей дотримуються рекомендованого режиму чищення зубів 2 рази на
день.
Згідно отриманих даних, у середньому, 26,95 % 12-річних дітей, які
проживають на екологічно несприятливих територіях використовують зубні
пасти з фтором. У м. Луцьку 82,5 % дітей використовують зубні пасти з фтором.
Визначено, що серед 15-річних школярів, що проживають на екологічно
несприятливих територіях 20,7 % використовують зубні пасти з фтором, а в
м. Луцьку – 71,1 % дітей. Результати дослідження свідчать, що значний відсоток
анкетованих школярів зловживають солодким та вживають його практично
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щоденно. В середньому 52 % 12-річних та 50,87 % 15-річних анкетованих дітей,
відповіли, що споживають солодке кожного дня.
Як відомо, наявність хронічної патології, яка патогенетично пов’язана з
забрудненням навколишнього середовища має певний вплив на ураженість
карієсом зубів у дітей. Тому наступним етапом нашим досліджень був аналіз
зв'язку ураженості зубів карієсом з соматичною патологією та фізичним
розвитком дітей, які проживають в різних екологічних умовах Волинського
регіону. Встановлено, що серед дітей, які проживають на території, що піддалася
радіаційному впливу, частіше зустрічаються хвороби органів травлення,
ендокринної системи, крові та кровотворних органів та кістково-м'язової
системи, а на території техногенно забрудненого м. Нововолинськ хвороби
органів дихання. Встановлено наявність прямого кореляційного зв’язку між
інтенсивністю карієсу та поширеністю хвороб органів травлення (r=+0,79;
p<0,05), прямого достовірного кореляційного зв’язку середньої сили між
інтенсивністю карієсу та поширеністю хвороб ендокринної системи (r=+0,65),
органів дихання (r=+0,48) і захворюваннями крові та кровотворних органів
(r=+0,47; p<0,05).
Фізичний розвиток дітей є одним із важливих показників, які
відображають формування дитячого організму до умов оточуючого середовища.
Середній зріст дівчат віком 12 років, які проживають на радіоактивно
забруднених територіях, виявився найменшим – 135,31±0,58 см. Найвищими є
дівчата в «умовно чистому» м. Луцьк – 143,69±1,07 см. Найвищі показники
маси тіла діагностовано серед дівчат м. Луцька, а найнижчу серед дівчат, які
проживають на радіаційно забрудненій території (смт. Любешів). Середні
значення зросту хлопців, які проживають на радіоактивно забруднених
територіях, суттєво не відрізняються між собою та є найнижчими серед
обстежених дітей (145,14±0,55 см). В м. Луцьк та Нововолинськ ріст хлопців є
найвищими серед оглянутих територій. Маса тіла у хлопців з м. Луцька
виявилась найвищою (50,11±1,03 кг), а у хлопців, які проживають на
радіоактивно забрудненій території смт. Любешів найнижчою та становила
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44,63±0,39 кг (р<0,001). Встановлена чітка кореляційна залежність між
вказаними параметрами: достовірні (р<0,05) сильні прямі кореляційні зв’язки
(r=+0,76) для хлопців та (r=+0,73) для дівчат. Аналогічна закономірність
спостерігається і відносно маси тіла хлопців у Луцьку (r=+0,81; р<0,05) та дівчат
(r=0,74; р<0,05). Встановлено, що чим більше екологічно навантажена
територія, тим виявлено достовірно нижчий зріст як хлопців (r=+0,83), так і
дівчат (r =+ 0,79) (р<0,05).
Численні результати клінічних досліджень свідчать, що важливу роль у
виникненні карієсу відіграє ротова рідина. Нами досліджено, що у дітей 12 та
15-річного віку з високим рівнем інтенсивності карієсу зубів, що проживають на
радіаційно та техногенно забруднених територіях спостерігається підвищений
рівень вмісту в ротовій рідині прозапальних інтерлейкінів IL-6, IL-8, в
порівнянні з аналогічними показниками дітей, які проживають на «умовно
чистій» території. Вміст IL-6 в ротовій рідині 12-річних дітей, які проживають
на радіаційній території становив, у середньому, 7,65±0,20 пг/мл, що є значно
більшим (р<0,05) по відношенню до їх однолітків з м. Луцька, де даний
показник становив 5,95±0,11пг/мл. Значно менша кількість інтерлейкіну IL-8
виявлена в ротовій рідині обстежених 12-річних дітей «умовного чистого»
м. Луцька (5,1±0,11 пг/мл) порівняно з дітьми Маневицького р-ну (6,25±0,10)
пг/мл. Виявлено, що вміст IL-10 в ротовій рідині 12-річних дітей «умовно
чистого» м. Луцька виявився найменшим 8,35±0,21 пг/мл в порівнянні з дітьми з
техногенно та радіаційно забруднених територій, де дані показники становили
9,6±0,2 пг/ мл та 10,3±0,20 пг/мл, відповідно (p1<0,05; p2<0,05).
Результати дослідження вмісту в ротовій рідині інтерлейкіну IL-6 у 15річних дітей, які проживають на «умовно чистій» території становили у
середньому 6,55±0,11 пг/мл. Більшими показники даного цитокіну виявились у
дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях (м. Нововолинськ
та Маневицький р-н), та становили, у середньому, 7,55±0,10 пг/мл та 7,95±0,20
пг/мл відповідно (р1<0,05; p2<0,05). Концентрація IL-8 в ротовій рідині дітей
м. Луцька становила, у середньому, 5,8±0,21 пг/мл, що значно менше по
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відношенню до показника дітей з території техногенного навантаження та
радіаційно забрудненої, де дані показники становили 6,45±0,10 пг/мл та 6,8±0,21
пг/мл, відповідно (р1<0,05; p2<0,05). Вміст протизапального IL-10 в ротовій
рідині 15-річних школярів, також залежить від території проживання. Так вміст
IL-10 в ротовій рідині дітей, що мешкають в м. Луцьк становив, у середньому,
9,2±0,20 пг/мл а у дітей з радіаційно забрудненої території – 10,85±0,20 пг/мл
(p<0,05).
Досліджено, що рівень секреторного імуноглобуліну А в ротовій рідині 12
та 15-річних дітей, які проживають на радіаційно та техногенно забруднених
територіях є меншим по відношенню до показника дітей, які проживають на
«умовно чистій» території. Визначено, що у 12-ти річних дітей м. Луцька вміст
секреторного lg А становив, у середньому, 0,25±0,01 г/л. У дітей, які
проживають на радіаційно забрудненій території (Маневицький р-н) вміст
даного імуноглобуліну є меншим по відношенню до дітей м. Луцька та
становив,

у

середньому,

0,17±0,01

г/л

(p<0,05).

Аналогічна

ситуація

простежується серед 15-річних школярів. Вміст секреторного lg А у ротовій
рідині дітей м. Луцька був найвищим та становив у середньому 0,24±0,01 г/л. У
дітей з техногенно забрудненої території вміст даного імуноглобуліну дещо був
меншим

–

0,17±0,01

г/л

(p<0,05),

найменшим

вміст

секреторного

імуноглобуліну в ротовій рідині був у дітей Маневицького р-ну та становив, у
середньому, 0,15±0,01 г/л (p<0,05).
Вміст lg G у ротовій рідині 12-річних дітей, що проживають на «умовно
чистій» території був меншим в порівняні з показником дітей з інших територій
та становив 0,12±0,01 г/л. У дітей, що проживають на радіаційно та техногенно
забруднених територіях вміст lg G в ротовій рідині становив у середньому
0,17±0,01 г/л та 0,13±0,01 г/л, відповідно (p1>0,05; p2>0,05). Виявлено, що вміст
імуноглобуліну G в ротовій рідині 15-річних дітей є найбільщим на радіаційно
та техногенно забруднених територіях, і становив у середньому 0,2±0,01 г/л та
0,18±0,01 г/л, відповідно. У дітей, які проживають на «умовно чистій» території
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вміст lg G в ротовій рідині був найменшим серед оглянутих дітей та становив, у
середньому, 0,16±0,01 г/л.
Біохімічні

дослідження

ротової

рідини

свідчили

про

порушення

мінерального гомеостазу у дітей, які проживають в екологічно несприятливих
умовах [14, 183]. Нами встановлено, що вміст загального кальцію в ротовій
рідині

дітей,

які

проживають

на

території

Маневицького

р-ну

та

м. Нововолинськ склав 0,73±0,05 ммоль/л та 0,93±0,07 ммоль/л, що було значно
нижче у порівнянні з показником дітей з умовно чистого Луцька, (1,24±0,08
ммоль /л (р<0,05)). Дослідження вмісту неорганічного фосфору показало, що у
дітей радіоактивно забрудненого Маневицького р-ну вміст фосфатів був значно
підвищеним (3,16±0,35ммоль/л) на противагу дітям, які проживають на «умовно
чистій» території та м. Нововолинськ, де вміст даного мікроелемента в ротовій
рідині

був

практично

однаковим

та

становив

1,99±0,36

ммоль/л

та

2,51±0,29ммоль/л, відповідно (р<0,01). Дослідження вмісту магнію свідчили, що
у ротовій рідині дітей, які проживають на радіаційно забрудненій території,
вміст магнію становив 0,29±0,06 ммоль/л, що було значно меншим по
відношенню до показника дітей, які проживають на територіях з техногенним
забрудненням (0,43±0,04 ммоль/л ( р<0,05)) та школярів, які поживають в
«умовно чистому» м. Луцьк 0,46±0,05 ммоль/л (р< 0,05). Вміст заліза в ротовій
рідині дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях,
(Маневицький р-н) становив 6,92±0,07 ммоль/л, що було меншим в порівнянні з
аналогічним показником однолітків з м. Луцька та техногенно забрудненого
м Нововолинська (7,23±0,11 та 7,19±0,08 ммоль/л) (р1<0,05; р2<0,05), відповідно.
Дослідження активності лужної фосфатази показало її суттєве зниження у
ротовій рідині дітей, що проживають на радіоактивно та техногенно
забруднених територіях. Відповідно, активність лужної фосфатази в ротовій
рідині дітей Маневицького р-ну становила 20,30±5,61 Од/л. В техногенно
забрудненому м. Нововолинськ показники активності лужної фосфатази
виявились найнижчими серед оглянутих дітей та становили 12,00±1,51 Од/л. В
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свою чергу в дітей м. Луцька даний показник був найвищим та становив
26,95±4,91 Од/л (р1<0,05; р2< 0,05).
В

результаті

опрацювання

отриманих

результатів,

аналізу низки

літературних джерел нами розпрацьовано комплекс профілактичних заходів,
спрямованих на лікування та попередження розвитку карієсу зубів у дітей, які
проживають в різних екологічних умовах Волинської області.
Для

визначення

ефективності

розпрацьованого

профілактичного

комплексу під нашим спостереженням знаходилось 181 дітина віком 12 років.
Профілактику карієсу в дітей основної групи проводили в залежності від рівня
ризику розвитку карієсу постійних зубів. Першу групу склало 89 дітей з
інтенсивністю карієсу КПВ<3 зубів, у другу групу ввійшло 92 дитини з КПВ≥35 зубі. До контрольної групи ввійшло 78 дітей.
Розпрацьований комплекс профілактичних заходів для дітей, які
проживають в екологічно неблагополучних умовах включав:
- санацію порожнини рота;
- професійну гігієну порожнини рота з наступним покриттям зубів
фтормісними лаками («Bifluorid 12» (VOCO), «Фторплен» (Україна));
- герметизацію фісур («Fissurit F» (VOCO), «Helio Seal F» (Vivadent));
- глибоке фторування (емаль-герметизувальний ліквід (HCH), «Глуфторед»
(ВладМива)) 5 процедур з інтервалом 1 день;
- аплікації та полоскання кальційвмісними засобами («Белагель Са/Р»
(ВладМива)) профілактичний курс для дітей, які проживають на радіаційно
забруднених територіях 10-12 процедур, тривалість аплікації 5 хв, «VITIS
ANTICARIES» (Dentaid) полоскання двічі на день зранку та ввечері після
чищення зубів курсом 1 місяць;
- застосування ремінералізувального гелю («Tooth Mousse» (GC)), курс
становив 10-14 процедур для дітей з радаційно забруднених територій;
- дезінтоксикаційну терапію (сорбент «Ентеросгель» (Україна)), по 10 мг
(десертна ложка) три рази на день через 2 години після вживання їжі курсом 10
днів для дітей з техногенно та радіаційно забруднених територій;
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- застосування вітамінно-мінерального комплексу («Алфавіт» (Україна),
призначали препарат тричі на день з інтервалом між вживанням таблеток 4-6
годин курсом 1 місяць для дітей з техногенно та радіаційно забруднених
територій;
- корекцію харчування для дітей з радіаційно забруднених територій.
Рекомендували вживання достатньої кількості молока, ягід, овочів та фруктів,
морських водоростей, продуктів, які містять альгінат натрію та кальцію,
лікарських рослин (люцерни, горобини, липи, льону тощо), а також вилучення з
раціону лісових ягід та грибів.
Ефективність

розпрацьованого

комплексу

профілактичних

заходів

оцінювали через 6, 12 та 24 місяці на підставі аналізу приросту інтенсивності
карієсу зубів, редукції приросту інтенсивності карієсу, карієс резистентності
емалі, стану гігієни порожнини рота та морфологічних властивостей ротової
рідини. Розпрацьований комплекс профілактичних заходів для дітей з
інтенсивністю карієсу КПВ<3 зубів проводили двічі на рік, дітям з
інтенсивністю карієсу КПВ≥3-5 зубів – 4 рази на рік. Ендогенну профілактику
призначали тільки для дітей з високим ризиком виникнення карієсу постійних
зубів.
Аналіз отриманих результатів показав, що через 6 місяців приріст
інтенсивності карієсу у дітей основної групи становив у середньому 0,39±0,03
зуба, у дітей контрольної групи значення приросту індексу КПВ виявилось
значно більшим (0,54±0,08 зуба, р<0,05). Редукція приросту інтенсивності
карієсу у дітей, які мешкають в регіонах радіаційного забруднення складала
25,92%, у дітей з районів забруднення важкими металами – 29,62%.
Після 12 місяців спостереження приріст інтенсивності карієсу у дітей
основної групи становив у середньому 0,49±0,09 зуба (у дітей з техногенно та
радіаційно забруднених територій 0,51±0,09 зуба та 0,48±0,03 зуба, відповідно)
у порівнянні з дітьми з контрольної групи (0,72±0,04 зуба, р<0,05). Редукція
приросту інтенсивності карієсу у групі дітей з регіону техногенного
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навантаження була меншою (29,16 %) у порівнянні з дітьми, які проживають у
районі забруднення радіонуклідами (33,33 %).
Протягом 24 місяців спостереження виявлено незначне зменшення
(0,55±0,11 зуба ) динаміки приросту інтенсивності карієсу у дітей основної
групи, на противагу дітям контрольної групи, де приріст інтенсивності карієсу
виявився значно більшим (0,91±0,08 зуба, р<0,05). Слід відмітити, що приріст
інтенсивності карієсу у дітей, які проживають на радіаційно забруднених
територіях, був меншим у порівнянні з показником дітей, які проживають в
м. Нововолинськ (0,53±0,12 та 0,57±0,11 зуба відповідно, р>0,05). Редукція
карієсу у дітей основної становила, в середньому, 39,55 % (37,36 % у дітей з
регіону техногенного навантаження та 41,74 % у дітей, які проживають на
територіях радіаційного забруднення).
За період спостереження 6 місяців рівень гігієни порожнини рота дітей
основної групи дещо покращувався, значення індексу гігієни при цьому
знижувалось у середньому до 2,19±0,16 бала у порівнянні з початковими даними
2,42±0,14 (р>0,5). При цьому у дітей, які проживають на територіях забруднення
радіонуклідами, покращення гігієни порожнини рота за перших пів року
спостереження відбувалось більш помітно у порівнянні з початковими даними
(2,46±0,18 та 2,21±0,16 бала), ніж у дітей, які проживають на територіях
техногенного навантаження (2,38±0,15 та 2,17 бала (р>0,05). Через 12 місяців
після початку проведення профілактичних заходів стан гігієни порожнини рота
змінювався в усіх групах обстежених дітей, при цьому найбільш істотне його
покращення ми спостерігали у дітей з регіону техногенного навантаження
(1,68±0,15 бала), що свідчить про задовільний стан гігієни порожнини рота. За
24 місяці спостережень виявлено покращення стану гігієни порожнини рота у
всіх обстежених дітей. У дітей основної групи індекс Федорова-Володкіної
зменшився, у середньому, з 1,72±0,04 до 1,54±0,11 бала (р>0,05), що свідчить,
загалом, про задовільний стан гігієни порожнини рота. У дітей із радіаційно
забруднених територій значення гігієни порожнини рота змінилось найбільш
суттєво. У дітей контрольної групи покращення стану гігієни порожнини рота
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відбувалось менш істотно у порівнянні з даними, отриманими через рік після
початку спостереження (2,11±0,14 та 1,93±0,13 бала відповідно, р>0,05), однак,
рівень гігієни порожнини рота у цих дітей теж змінювався на задовільний.
Застосування профілактичного комплексу дозволило значно підвищити
рівень

структурно-функціональної

резистентності

емалі.

За

24

місяці

спостережень у дітей основної групи стійкість емалі до карієсу підвищувалась у
порівнянні з результатами, які були отримані нами на 12-й місяць
спостереження, більш суттєво (5,14±0,11 та 6,20±0,39 бала відповідно, р<0,05),
ніж у дітей контрольної групи (4,38±0,28 та 5,03±0,34 бала відповідно, р>0,05).
Під дією застосованого профілактичного комплексу мінералізувальний
потенціал ротової рідини (МПРР) обстежених дітей основної групи зростав
більш помітно у різні терміни спостереження в порівнянні з дітьми з
контрольної групи. За 12 місяців спостереження МПРР у дітей основної групи
становив, у середньому, 2,76±0,19 бала, що значно вище в порівнянні з
початковим значенням (2,09±0,12 бала відповідно, р<0,05). У дітей контрольної
групи мінералізувальний потенціал змінювався менш суттєво (з 2,66±0,29 на
початку до 2,79±0,28 бала наприкінці першого року спостереження, р>0,05).
Через два роки спостереження виявлено значне покращення МПРР у дітей
основної групи, у дітей контрольної групи він залишався на задовільному рівні.
У дітей, які проживають на радіаційно забруднених територіях, значення МПРР
зросло у порівнянні з початковими даними (3,11±0,14 та 1,97±0,15 бала
відповідно, р<0,05). В обох групах дітей МПРР наприкінці спостереження
відповідав доброму рівню.
Отже, аналіз результатів обстеження дітей протягом двох років
використання

розпрацьованого

комплексу

заходів,

спрямованих

для

профілактики карієсу зубів, свідчить про те, що впроваджені заходи є достатньо
ефективні для використання у дітей диференційовано від регіону проживання та
інтенсивності карієсу зубів.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове
вирішення актуальної проблеми дитячої стоматології, що полягає в підвищенні
ефективності профілактики карієсу зубів у дітей, які проживають в різних
екологічних умовах, шляхом обґрунтування та розпрацювання комплексу
диференційованих

профілактичних

заходів

спрямованих

на

підвищення

карієсрезистентності емалі.
1. Встановлено, що поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей,
які проживають на територіях техногенного навантаження, становить
93,16±1,44 % і КПВ=4,60±0,15 зуба, НІК=6,38±0,22 зуба, на територіях, що
піддалися

впливу

радіаційного

навантаження

–

88,03±1,85 %,

при

КПВ=5,07±0,21 зуба, НІК=7,22±0,17 зуба та на «умовно чистій» території
80,19±2,25 % при КПВ=3,16±0,52 зуба, НІК=5,28±0,24 зуба. Стоматологічний
рівень здоров'я дітей, які проживають на радіаційно забруднених територіях,
складає 56,46±4,91 %, на території техногенного навантаження – 66,99±4,63 %,
що значно нижче по відношенню до дітей з групи порівняння (76,19±4,16 %).
Виявлено низький рівень освітніх знань у дітей та низьку якість гігієни
порожнини рота.
2. Виявлено відхилення у фізичному розвитку дітей, які проживають на
різних за екологічною ситуацією територіях. Менші показники маси тіла та
зросту виявлено у дівчат (r =+ 0,79; р<0,05) та хлопців (r=+0,83; р<0,05), які
проживають на радіаційно забруднених територіях, відносно відповідних
показників у дітей, які мешкають на території техногенного навантаження та у
дітей

групи

порівняння.

Виявлено,

що

при

зменшені

показників

стоматологічного здоров'я спостерігається зменшення кількості високих хлопців
та дівчат.
3. Аналіз соматичної захворюваності дітей виявив, що на території
техногенного навантаження значно частіше зустрічаються хвороби органів
дихання,

травної

системи,

а

на

території

радіаційного

навантаження

ендокринної системи, крові, кровотворних органів та кістково-м’язової системи.
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Встановлено наявність прямого кореляційного зв’язку між інтенсивністю
карієсу та хворобами органів травлення (r=+0,79; p<0,05), ендокринної системи
(r=+0,65), органів дихання (r=+0,48), захворюваннями крові та кровотворних
органів (r=+0,47;).
4. Встановлено, що у ротовій рідині дітей з високим рівнем інтенсивності
карієсу, які проживають на радіаційно забрудненій території вміст інтерлейкінів
IL-6 та IL-8 становить 7,8±0,20 пг/мл та 6,52±0,15 пг/мл. У дітей з території
техногенного навантаження, відповідно 7,27±0,10 пг/мл та 6,15±0,21 пг/мл, що
значно більше по відношенню до показника дітей з групи порівняння (6,25±0,11
пг/мл та 5,45±0,11 пг/мл). Вміст IL-10 виявився найбільшим у дітей з КПВ>5
зубів на радіаційно забрудненій території та становив 10,57±0,20 пг/мл, що
може свідчити про пригнічення неспецифічного захисту, коли підвищений
рівень IL-10 набуває імуносупресорного значення.
5. У ротовій рідині дітей, що проживають на територіях техногенного та
радіаційного забруднення з високим рівнем інтенсивності карієсу рівень
секреторного Ig A був меншим по відношенню до відповідного показника дітей
з групи порівняння та становив 0,17±0,01 г/л та 0,16±0,01 г/л проти 0,24±0,01 г/л
(р<0,05). Натомість вміст lg G у ротовій рідині дітей, що проживають на
територіях техногенного та радіаційного забруднення був більшим по
відношенню до групи порівняння та становив у середньому 0,17±0,01г/л проти
0,14±0,01 г/л (р<0,05).
6. У ротовій рідині дітей, які проживають на радіаційно та техногенно
забруднених територіях де показники інтенсивності карієсу виявились
найвищими, у ротовій рідині виявлено менший вміст загального кальцію
(0,73±0,05 ммоль/л та 0,93±0,07 ммоль/л), магнію (0,29 ±0,06 ммоль/л та
0,43±0,04 ммоль/л), заліза (6,92±0,07 ммоль/л) та більший вміст неорганічного
фосфору (3,16±0,35ммоль/л і 2,51±0,29 ммоль/л) та значне зниження активності
лужної фосфатази (20,30±5,61 Од/л та 12,00±1,51 Од/л) по відношенню до
показника дітей групи порівняння. Отримані дані свідчать про порушення
процесів вторинної мінералізації зубів, недостатнє надходження мінеральних
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компонентів у період активного росту та формування карієссприйнятливої емалі
у дітей, які проживають на екологічно неблагополучних територіях.
7.

Розпрацьовано

та

проведено

клінічну

оцінку

ефективності

профілактичного комплексу спрямованого на попередження розвитку карієсу
зубів у дітей в залежності від стану довкілля. Особливістю комплексу є
диференційоване призначення сучасних засобів як екзогенної так і ендогенної
профілактики.

Спостереження

за

дітьми

підтвердили

ефективність

запропонованих профілактичних заходів підвищенням рівня резистентності
емалі (зниження ТЕР-тесту у дітей основної групи з 8,12±0,25 бала до 5,14±0,11
бала, р<0,05), редукцією приросту інтенсивності карієсу на 38,45 % та
покращенням МПРР (2,09±0,12 проти 3,06±0,15 бала, р<0,05).
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9. Лагода Л. С., Мусій-Семенців Х. Г., Лисак Т. Ю. Особливості фізичного
розвитку та захворюваність карієсом зубів у дітей, які проживають в
екологічно несприятливих умовах // Український стоматологічний альманах.
2018. № 2. С. 31–34. Здобувачем проведено епідеміологічне обстеження
дітей, здійснено антропометричні заміри дітей, статистичне опрацювання
результатів,

спільно

з

науком

керівником

результатів, підготовлено статтю до друку.

проведено

узагальнення
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10. Лагода Л. С., Безвушко Е. В., Лаповец Л. Е. Дисбаланс в уровнях содержания
секреторного lg A и lg G ротовой жидкости детей, которые проживают на
территориях с разными уровнями загрязненности // Восточная Европа.
Лабораторная диагностика. 2018. Т. 7. № 1. С. 99–104. Здобувачем проведено
клінічне обстеження, забір ротової рідини, проаналізовано результати
дослідження, підготовлено статтю до друку.
11. Лагода Л. С.

Вплив

довкілля

на

стан

здоров'я

та

стоматологічну

захворюваність дітей // Вісник проблем біології та медицини. 2018.
Вип. 2(144). С.30–34. Здобувач провела аналіз літератури, підготувала
статтю до друку.
12. Лагода Л. С. Особливості карієсогенної ситуації порожнини рота дітей
м. Луцька // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні
технології в стоматології», (23 вересня 2016 року). Тернопіль : Укрмедкнига,
2016.

С. 74–75.

Дисертантом

здійснено

клінічне

обстеження,

проаналізовано результати, підготовлено статтю до друку.
13. Лагода Л. С. Оценка факторов риска возникновения кариеса зубов при
помощи Европейских индикаторов стоматологического здоровья // Сборник
научных статей VІ региональной научно-практической конференции с
международным участием по детской стоматологии. Хабаровск, 2016.
С. 105–107. Дисертант провела аналіз літератури, підготувала статтю до
друку.

Основні положення дисертації викладені на:

1. Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти лікування
карієсу та його ускладнень у дітей» (м. Львів, 30 жовтня 2014 року) –
доповідь.
2. Науково-практичній

конференції

«Львівська

школа

ортопедичної

стоматології: традиції, здобутки, перспективи» (м. Львів, 6-7 жовтня 2016
року) – доповідь.
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3. Науково-практичні конференції з міжнародною участю «Досягнення та
перспективи розвитку стоматології дитячого віку» (м. Полтава, 6-7 жовтня
2016 року) – стендова доповідь.
4. Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Надрокористування

в

україні. Перспективи інвестування» (м. Трускавець, 6-10 листопада 2017
року) – доповідь.
5. Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Медична
наука в практику охорони здоров'я» (м. Полтава, 17листопада 2017 року) –
доповідь.
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Додаток Б
КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ ПОРОЖНИНИ РОТА ДИТИНИ

Дата огляду
П. І. Б. …………………………………………………………………………………………….
Дата народженн………………………………………………………………………………….
Місце проживання……………………………………………………………………………….
Супутня патологія………………………………………………………………………………..
Дані об’єктивного дослідження (зовнішній вигляд)
_____________________________________________________________________________
Ріст____ Вага_____
СТАН ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ:

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

С-карієс, Р-пульпіт, Pt-періодонтит, К-корінь, А-відсутній, Pl-пломба, с-зубні відкладення, Ггіпоплазія
к

К

п

П

ускл.к

В

кп

ускл. К

кп+КПВ

КПВ

Стан слизової оболонки порожнини
рота_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Індекс гігієни Ю. А. ФЕДОРОВА, В. В. ВОЛОДКІНОЇ (1971):
1 бал - відсутність пофарбування всіх зубів;2 бали - пофарбування 1\4 поверхні;3 бали пофарбування 1\2 поверхні;4 бали - пофарбування 3\4 поверхні;5 балів -пофарбування всієї
поверхні.
Оцінка результатів:

43

42

41

31

32

добрий рівень гігієни - 1,1-1,5 бала;
задовільний рівень гігієни - 1,6-2 бали;
незадовільний рівень гігієни - 2,1-2,5 бали;
поганий рівень гігієни - 2,6-3,4 бали;
дуже поганий рівень гігієни - 3,5-5 балів.
ТЕР-тест (Окушко В.Р., Косарєва Л.І.,1983):
1-3 бали ділянка зафарбування блідо-голубого кольору;
4-6 бала ділянка зафарбування голубого кольору;
7-9 бала ділянка зафарбування синього кольору;
10-12 балів ділянка зафарбування темно-синього кольору..
ОЦІНКА СТАНУ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ
Прорізування зубів: □ своєчасне □ затримка прорізування
Аномалія положення зубів: : □ ні □ так (вид аномалії )__________________________
Аномалії форми зубів: □ ні □ так (вид аномалії )________________________________
Аномалії структури твердих тканин: гіпоплазія, гіперплазія_____________________
Адентія (кількість зубів на верхній____, нижній____ щелепах): □ вроджена □ набута
Аномалійне положення окремих зубів:
Медіальне

Дистальне

Вестибулярне

Супраоклюзія

Інфраоклюзія

Тортооклюзія

Треми (діастеми) між зубами
Скупченість зубів
Аномалії прикуса:
Ортодонтичне лікування: □ ні □ так (вид аномалії )_____________________________

33
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Додаток В
АНОНІМНА АНКЕТА ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ПО СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ЗДОРОВ'Ю
(Всесвітня організація охорони здоров`я, 2013; модифікація проф. Леуса П.А., 2013)

1. Кількість повних років?________

2. Стать________

3. Як Ви оцінюєте стан своїх зубів і ясен?
Відмінний 1 Хороший 2
Задовільний 3

Поганий 4 Не знаю 5

4. Як часто на протязі останніх 12 місяців Ви відчували зубний біль?
Часто 1 Рідко 2
Ніколи 3
Не пам`ятаю 4
5. Чи задоволені Ви виглядом Ваших зубів?
Задоволений (а) 1
Не задоволений (а) 2

Мені байдуже 3 Не знаю 5

6. Чи уникаєте Ви усмішки або сміху через зовнішній вигляд Ваших зубів?
Так
1 Ні 2 Не знаю 3
7. Чи доводилось Вам іти з уроку або пропускати заняття через зубний біль?
Так
1 Ні 2 Не пам`ятаю 3
8. Скільки разів Ви ходили до стоматолога протягом останнього року?
Не ходив (ла) до стоматолога 1
Два і більше рази
3
Один раз2
Не пам’ятаю
4
9. Як часто Ви чистите свої зуби?
Ніколи.1 Один раз в день 2
Два и більше рази в день 3

Інколи 4

10. Якою зубною пастою Ви користуєтесь? ____________
З фтором1

Без фтору 2

Не знаю 3

11. Як часто Ви вживаєте нижчеперераховані продукти та напої ?
11.1 Торти, солодке
Рідко 1 Кожен день 2 Декілька разів на
печиво, булочки
день 3
11.2 Лимонад, кокаРідко 1 Кожен день 2 Декілька разів на
кола
день 3
11.3 Цукерки
Рідко 1 Кожен день 2 Декілька разів на
день 3
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Додаток Г 1
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Додаток Г 2
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Додаток Г 3
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Додаток Г 4
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Додаток Г 5
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Додаток Г 6
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Додаток Г 7
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Додаток Г 8
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Додаток Г 9

